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1 Inledning 
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 
kommunstyrelsen. 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antog i november 2020 en internkontrollplan för 2021, efter 
vilken förvaltningen för Individ & Familjeomsorg arbetat under året. 

Den beslutade internkontrollplanen syftar till att granska och följa upp verksamheten för att 
förebygga att allvarliga fel begås. Granskningar har genomförts i enlighet med plan. 

Förvaltningens verksamheter följs upp och kontrolleras på fler sätt än via internkontrollen. Exempel 
på annan uppföljning: 

 verksamheten är ändamålsenlig och det finns efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, 
policys och riktlinjer  

Nämnden har fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter, SOSFS 2011:9. I det systematiska kvalitetsarbetet genomförs riskbedömningar, 
egenkontroller och avvikelsehantering. Verksamheten följs även upp via enkäter, tillsyn från IVO 
och i revision. 

 kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten 

För att säkerställa ovanstående görs varje månad ekonomiska uppföljningar med enhetschefer, vars 
sammanställda utfall sedan rapporteras till nämnd. I händelse av budgetavvikelse tas en 
handlingsplan fram för respektive verksamhet. I kommunens system för inköp och mottagande av 
fakturor finns inbyggda kontroller för att säkerställa att fel inte begås. 

 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Förvaltningen har en riktlinje för händelserapportering. All personal har ett ansvar att rapportera 
risker som kan innebära eller har inneburit konsekvenser för enskilda. Händelserna hanteras både på 
den enhet där de har uppstått, och i händelse av allvarligare fel utreds de även av medicinskt eller 
socialt ansvariga. Processen syftar till att upptäcka fel i tid för att kunna förebygga att allvarligare 
fel eller missförhållanden uppstår. Förvaltningen arbetar förebyggande genom uppföljningar och 
risk- och konsekvensbedömningar. 



Nämnden för Individ & Familjeomsorg    Kungsbacka kommun 
 
 

   

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 5 

2 Sammanfattning 
Under 2021 har granskningar av den interna kontrollen genomförts inom flera av nämndens 
verksamhetsområden. Den årliga självskattningen av intern kontroll genomfördes av 
förvaltningsledningen i augusti och visar på god kontroll inom en majoritet av områdena. För de 
områden som identifierades som förbättringsområden finns pågående eller planerade åtgärder. 

Resultat från granskningarna och genomförd självskattning gör att förvaltningen bedömer att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att Individ & Familjeomsorg har fungerande rutiner och 
kontroller inom de flesta områden. I de fall brister noterats har åtgärder antingen påbörjats eller 
planerats inför 2022. Några risker från 2021 kvarstår i nämndens internkontrollplan 2022. Detta för 
att granska huruvida planerade åtgärder har effekt och bidragit till att minimera risken. 

Det förbättringsarbete som genomförts för att tydliggöra och förbättra medarbetarnas tillgång till 
stödjande och styrande dokument är klart och dokumenten finns publicerade på en ny gemensam 
plats sen i början av december. 

Under 2022 kommer fler kartläggningar av förvaltningens viktigaste processer att genomföras, 
vilket ger förutsättningar för att förbättra och förtydliga processer och aktiviteter. Arbetet med att 
skapa en tydlig systematik för verksamheternas kvalitetsarbete och en förvaltningsgemensam 
egenkontrollplan kommer att vidareutvecklas. Dessa två delar bedöms bidra positivt till 
förvaltningens kvalitetsarbete under 2022. 

Baserat på förvaltningens identifierade utvecklingsområde och rekommendationerna i årets revision 
har ett arbete påbörjats för att förebygga och motverka kvalificerade välfärdsbrott i verksamheten. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2021 
I november 2020 antogs Internkontrollplan 2021 av nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Internkontrollplanen för 2021 innehåller tio prioriterade risker. Av dessa är sju risker 
kommungemensamma, vilket betyder att de tagits fram centralt (HR, ekonomi, IT) för varje 
nämnd/förvaltning att granska. Tre risker har tagits fram för Individ & Familjeomsorgs specifika 
verksamhetsområden. De verksamhetsspecifika riskerna identifierades vid en risk- och 
väsentlighetsanalys som genomfördes under hösten med representanter från förvaltningens 
verksamhetsområden och stödfunktioner. 

Under året har granskningarna utförts enligt plan av ansvariga funktioner. Utifrån 
granskningsresultaten planeras ett antal åtgärder att genomföras under 2022. 
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4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 
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Kategorier  
Risknumm
er 

Risker Till plan 

Personal   1 Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av 
semesterlagen 

Ja 

 2 Kommunövergripande risk: Processen för avslut av 
anställning säkerställer inte att alla behörigheter till 
system, lokaler och andra tillgångar avslutas. 

Ja 

Ekonomi   3 Manuella betalningar Ja 

 4 Kommunövergripande risk: Redovisning av 
representation 

Ja 

 5 Kommunövergripande risk: Debiteringsrutiner Ja 

Informationssäkerh
et och 
administration  

 6 Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning 
av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 
systemförvaltarmodellen. 

Ja 

 7 Kommunövergripande risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp över 100.000:-) 

Ja 

Verksamhet   8 Risk att riktlinje för systematisk uppföljning inte 
följs 

Ja 

 9 Risk att vi inte följer upp och förhandlar om avtal 
med externa aktörer vid förändrade behov 

Ja 

 10 Risk för obehörig åtkomst till information Ja 

4.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

Personal   Risk att vi inte har 
tillförlitlig statistik 
gällande 
personalomsättnin
g. 

Risken behöver hanteras kommungemensamt 

Ekonomi   Kontanthantering Kontanthantering finns på cafét i Omsorgens hus. Risken tas ej till plan 
då beloppen som hanteras är mycket små. 

Informationss
äkerhet och 
administratio
n  

 Kommunövergripa
nde risk: Bristande 
styrning av 
förändring av 
verksamhetsproces
ser och system 

Risken granskades 2020 och visade ej på några brister. 

Verksamhet 
 

 Risk för hot- och 
våldssituationer 

Det finns arbetssätt för att förhindra eller minimera risken, inklusive 
HR- stöd, arbetsmiljöronder etc. 

  

 Risk för felaktig 
HSL- 
dokumentation 

Risken granskas årligen av MAS och MAR. 
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Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

 Risk för att 
barnrättsperspekti
vet inte beaktas 

Alla handläggare erbjöds utbildning i den nya barnrättslagen 2019. Det 
finns kommungemensamma beslutsunderlag och mallar för arbetet med 
barns rättigheter. 

Förvaltningen undersöker möjligheten att genomföra förändringar i 
verksamhetssystemet Combine för att göra det obligatoriskt att 
registrera barns delaktighet i beslut och vid framtagande av 
genomförandeplaner. 

  

 Risk för att 
delegationsförteck
ning inte följs 

Åtgärder och granskning har genomförts 2020. Resultatet visar inte på 
felaktigt fattade beslut utifrån delegation. 

 Risk för att det 
förekommer 
tvång- och 
begränsningsåtgär
der 

Metodmaterial är framtaget. Utbildningar genomförs av 
metodutvecklare. Löpande arbete i verksamheten. 

 Risk för bristande 
samverkan mellan 
verksamheter och 
andra aktörer 

Förvaltningen har fastställda arbetssätt för att samverka både internt och 
externt. Riktlinje för händelse/avvikelse för att rapportera när 
samverkan inte fungerar. 

 Risk att 
förvaltningen inte i 
tillräckligt stor 
utsträckning 
genomför 
systematiska 
egenkontroller 

Förslag: Under 2021 ska respektive verksamhetsområde upprätta en 
egenkontrollplan. Hösten 2021 tas risken med till riskanalys och 
värdering görs om den ska lyftas till plan 2022. 

 Risk att medvind 
inte uppfyller de 
krav som behövs 
för att jobba med 
resurspass/flexibel 
bemanning 

Granskning har genomförts under 2020. Resultatet visar att risken 
minskat jämfört med 2019. Förändringar i systemet innebär att risken 
med felaktigt utbetald semester kommer att försvinna från och med 
december 2020. 

 Risk för att 
ansvarsfördelning 
mellan 
kommunens 
socialnämnder inte 
är tydlig 

Förvaltningen har arbetssätt för att omhänderta risken. 

 Risk att styrande 
dokument inte är 
kända 

Förvaltningen arbetar med att minska risken genom att undersöka 
möjlighet att ge timvikarier behörighet att se "Insidan" (Intranätet). 
Publicering av styrande dokument på kungsbacka.se diskuteras med 
VO, KLK och GA 

 Risk för spridning 
av sekretess 

Vi blir alltmer digitala, te x scannas nyinkomna handlingar in. Det finns 
pågående arbete för att förbättra medarbetarnas kunskap om samtycke 
och informationsöverföring till anhöriga. 

 Hot- och 
våldssituationer 

Omhändertas i respektive verksamhet. 
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Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

 Risk att resurser 
tas bort utan att 
arbetssätt 
förändras 

Riskanalys genomförs inför verksamhetsförändringar och åtgärder 
planeras inför beslut. Ansvarig chef där förändring påverkar, ansvarar 
för åtgärdens genomförande och tidssättning. 

Under 2021 ska processkartläggningar genomföras. Förväntad effekt är 
mer effektiva arbetssätt och därmed minskad risk. 

Risken behöver följas upp och eventuellt hanteras vid senare tillfälle. 

 Risk att 
verksamhetssyste
mets brister 
förstärks på grund 
av brister i 
systematisk 
kompetensutveckli
ng och 
informationssprid
ning. 

Åtgärder planeras under 2021. 

Corona   Risk för stor 
smittspridning 
bland brukare 
och/eller 
medarbetare 

Förvaltningen omhändertar risker kopplat till Corona covid- 19 i SAM- 
modulen. Förvaltningen etablerade ett nytt arbetssätt i mars 2020 med 
extra skyddskommitté och särskilda riskanalysgrupper vars frekvens 
beror på nuvarande behov. 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 

Granskningar har genomförts inom områdena personal, ekonomi, informationssäkerhet och 
administration samt verksamhet. Nedan presenteras resultatet av granskningarna och det är ansvarig 
för respektive granskning som sammanställt resultatet. 

5.1.1 Uppföljning av semesteravstämning 

Kontrollmoment av semesteruttag är genomförda. Utdrag av information om medarbetare som tagit 
ut färre än 20 semesterdagar visar att det fortfarande är för många medarbetare som tagit ut för få 
semesterdagar under året. Årets förutsättningar, framför allt svårigheter med bemanning under 
huvudsemesterperioden, kan delvis förklara avvikelsen. Arbetet med att säkra uttag av semester 
enligt semesterlagen fortsätter under 2022. 

5.1.2 Granskning av avslut av behörigheter vid avslut av anställning 

Årets planerade åtgärder är genomförda. Kontrollmoment visar att enstaka avslut av behörigheter 
saknades och därför behöver fortsatt kontroll genomföras under 2022. 

5.1.3 Uppföljning manuella betalningar 

Redovisningsekonom granskar alla utbetalningsunderlag enligt framtagen mall. Om underlaget inte 
är komplett skickas det tillbaka till uppgiftslämnaren för komplettering. Ingen utbetalning görs utan 
ett komplett och korrekt underlag. 

5.1.4 Granskning av representationskostnader  

Granskning görs av redovisningsekonom via stickprov varje månad där den kommungemensamma 
mallen används. De moment som kontrolleras är: granskare, leveranskvittens, orderattestant, 
fakturaattestant, syfte, alkoholinköp, konto, ansvar och deltagarlista. Vid stickprovsgranskningen 
2021 varierar antal godkända fakturor över månaderna, men ett uppskattat snittvärde på hela 
perioden är att färre än 50 procent är godkända. De vanligaste felen är att man missar agenda och 
syfte samt deltagarlista. Under 2022 planerar redovisningsekonom att utföra en utbildningsinsats. 

5.1.5 Granskning debiteringsrutiner  

Förvaltningens debiteringsprocess, debiteringsområden och rutiner har granskats under hösten 
2021. Förvaltningen har sedan tidigare identifierat detta som ett utvecklingsområde och har under 
sommaren 2021 anställt en avgiftshandläggare för att arbeta vidare med frågorna. Förvaltningen 
arbetar aktivt med att kartlägga och förbättra debiteringsprocessen, ett arbete som kommer fullföljas 
under 2022. 

Under 2022 kommer ett antal förbättringsåtgärder att genomföras, däribland en genomlysning för 
att se vad som är svårigheter i systemet och vad som beror på handhavandefel, en kartläggning av 
avgiftshanteringsprocessen, framtagande av nya rutiner samt utbildningsinsatser för berörda i 
verksamhetssystemets modul för avgiftshandläggning. 

Granskning debiteringsrutin matkostnader, bostad med särskild service 
Granskningen har genomförts genom regelbunden uppföljning och dialog med enhetschefer på 
berörda enheter. Resultatet visar att det finns brister i matdebiteringarna inom bostad med särskild 
service. Ett problem är att det är komplicerat att registrera matdebiteringen i verksamhetssystemet 
Combine. Matinköpen behöver registreras inom ett kort tidsintervall som skiftar mellan månader. 
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Felaktig registrering av matdebitering kan medföra fakturor med höga belopp för brukare/anhöriga. 
Nästa år kommer en granskning av debiteringsrutin matkostnader, korttidsboende, genomföras. 

5.1.6 Granskning styrning och förvaltning av verksamhetssystem och digitala verktyg 

Roller i förvaltningsplanen, obligatoriska dokument enligt systemförvaltarmodellen och 
avtalsuppföljning har granskats under året. 

För de verksamhetssystem som används inom Individ & Familjeomsorg finns förvaltningsplaner, 
vilka är de obligatoriska dokumenten. För övriga digitala tjänster finns inga förvaltningsplaner. För 
verksamhetssystemen inom Individ & Familjeomsorg finns systemförvaltarmodellen 
implementerad och samtliga system har alla roller tillsatta. För övriga digitala tjänster finns idag 
ingen förvaltningsorganisation eller förvaltningsplan. Under 2022 fortsätter utvecklingsledare inom 
digitalisering arbetet med att ta fram förslag till att etablera en ny förvaltningsorganisation för 
digitala tjänster. 

Avtalsuppföljning för Combine startades upp gemensamt mellan förvaltningarna Vård & Omsorg, 
Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad under hösten 2020. På grund av 
komplexitet i bakomliggande problem som behöver följas upp och även svårigheter i 
kommunikation med leverantören har uppföljningen inte kunnat avslutas under 2021. 

5.1.7 Granskning av att genomförda inköp följer inköpsprocessen och gällande styrdokument  

Granskning har gjorts av redovisningsekonom enligt kommungemensam mall. Resultatet visar på 
bristande rutiner och det finns behov av att skapa en rutin i samverkan med verksamheten (utanför 
Proceedo). Rutinen bör vara mer individuellt anpassad efter verksamheten. Ansvarsfördelning för 
dokumentation behöver också ses över under 2022. 

5.1.8 Granska följsamhet till riktlinje för systematisk uppföljning  

Under året har en granskning av förvaltningens följsamhet till riktlinje för systematisk uppföljning 
genomförts. Av totalt 2026 beviljade beslut (oktober) granskades 382 beslut genom stickprov. 
Resultatet varierar mellan olika verksamheter, där vissa verksamheter har fullständig följsamhet till 
riktlinjen av de ärenden som granskats medan andra har en lägre andel. Antalet enheter och 
beslutstyper som har en fullständig följsamhet till riktlinjen, av de ärenden som granskats, har ökat 
från fyra till sju beslutspunkter. Vuxenenheten utmärker sig genom att markant ha förbättrat sitt 
resultat. 

Åtgärder har planerats och påbörjats. Bland annat har öppenvård för Barn och Unga påbörjat ett 
arbete med att dokumentation från överbryggningsmöten ska föras in i genomförandeplaner. 
Överbryggningsmötena gör familjen delaktig i mål och planering. Funktionsstödsenheten har 
kommit långt i sitt arbete med att följa upp beslut för vuxna med bostad med särskild service. Under 
2022 kommer enheten prioritera att också följa upp beslut om daglig verksamhet. 

Verksamhetsområde Bostad med särskild service och daglig verksamhet har ett ojämnt resultat 
enheterna emellan. Verksamhetschef beslutade att de enheter inom bostad med särskild service som 
hade under 81 procent följsamhet till riktlinjen skulle ta fram åtgärdsplan och genomföra åtgärderna 
senast 31 december 2021. En uppföljande granskning ska genomföras inom verksamhetsområdet i 
februari 2022. 

5.1.9 Granska E-tjänst för beställning/avbeställning av behörigheter 

För E-tjänsten har rapport för avslutade konton/behörigheter/anställningar granskats. Som en del av 
granskningen har man också tittat på om planerade åtgärder för hög behörighet är genomförda. 

Arbetet med att granska avslutade konton hanterades av förvaltningen fram till att 
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verksamhetssupporten avvecklades inom Individ & Familjeomsorg och lämnades över till 
förvaltningen för Vård & Omsorg. Verksamhetssupporten avvecklades i juni 2021 och resultatet 
visar att ansvaret för avslutade konton inte följt med vid övergången till Vård & 
Omsorgsförvaltningens verksamhetssupport. Det bör fortsatt vara Individ & Familjeomsorg som 
ansvarar för att granska sina egna medarbetare, men frågan som kvarstår till 2022 är inom vilken 
del av förvaltningen arbetet bör utföras. 

Arbetet med att se över behörighet för olika roller inom myndighet har pågått under hela 2021 och 
flera av rollerna har justerats ned. Under 2022 kvarstår att utvärdera om ytterligare justeringar av 
roller ska genomföras eller inte. Inom verkställighet pågår ett omfattande arbete med att utvärdera 
konsekvenser av sex (6) olika alternativ. Efter att beslut fattats kring vilket alternativ som är det 
mest lämpliga kvarstår arbete med implementering under 2022. 

  

  

5.2 Åtgärder 

Granskningsaktivitete
r 

Status Åtgärder Kommentar 
Slutdatu
m 

Granskning av avslut av 
behörigheter vid avslut 
av anställning (eller 
byte av tjänst) 

Avslutad enligt plan Implementera 
kommungemensam e-
tjänst 

Information om e-tjänst 
till chefer i HR-brev i 
april, repetition i juni. 

2021-06-
30 

Avslutad enligt plan Tydliggöra rutin för 
avslut/ ändring av 
anställning 

Information om rutin 
till chefer i HR-brev i 
april, repetition i juni. 

2021-06-
30 

Granskning av att de 
system och verktyg som 
förvaltningen ansvarar 
för har 
behörighetsrutiner och 
att dessa efterföljs (t ex 
periodisk granskning av 
behörigheter). Se även 
granskning av 
efterlevnad av 
systemförvaltarmodelle
n. 

Avslutad enligt plan Implementera 
kommungemensam e-
tjänst 

Information om e-tjänst 
till chefer i HR-brev i 
april, repetition i juni. 

2021-07-
01 

Avslutad enligt plan Tydliggöra rutin för 
avslut/ ändring av 
anställning 

Information om rutin 
till chefer i HR-brev i 
april, repetition i juni. 

2021-06-
30 

Genomföra 
loggkontroller 

Pågående med 
avvikelse 

Implementera en mer 
strukturerad 
loggkontroll 

Aktiviteten pågår men 
långsammare än plan på 
grund av hög 
arbetsbelastning. 

2021-10-
15 

Pågående med 
avvikelse 

Undersöka möjlighet att 
implementera 
automatiserad 
loggranskning 

Aktiviteten går inte att 
genomföra 2021 på 
grund av att beslut om 
behörighetsstruktur 
behöver vara på plats 
först. Aktivitetens 
genomförande fortsätter 
under 2022. 

2021-10-
15 
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Granskningsaktivitete
r 

Status Åtgärder Kommentar 
Slutdatu
m 

Planerade åtgärder 
kring för hög 
behörighet är 
genomförda 

Pågående med 
avvikelse 

Bygga om 
behörighetsstruktur för 
verkställighet Combine 

Denna aktivitet har 
arbetats med intensivt 
under året, men det 
kvarstår att komma till 
beslut om vilken 
lösning vi ska välja 
framåt. 

2021-11-
01 

Pågående med 
avvikelse 

Justera behörigheter för 
vissa roller inom 
myndighet, Combine 

Flera behörigheter har 
justerats löpande enligt 
överenskommelse med 
tidigare 
verksamhetschef. 
Arbetet med att 
säkerställa tillräcklig 
tillgång, men inte för 
mycket, är ett löpande 
arbete och justeras 
kontinuerligt efter 
behov. En process för 
beslut kring 
förändringar i 
behörigheter bör tas 
fram och godkännas 
inför framtida 
förändringar. 

2021-11-
01 

Pågående med 
avvikelse 

AD- koppling till 
Combine 

Arbetet med AD-
integrationen har pågått 
under hela 2020 och 
2021. Vi hade 
förhoppningar om att 
slutlig implementation 
skulle kunna 
genomföras under 2021, 
men leverantör Pulsen 
arbetar på att räta ut en 
del frågetecken kring 
tjänsten och den finns 
ännu inte i bruk. 

2021-09-
30 

Årets åtgärder hanterar två risker. Dels risken med att processen för avslut av anställning inte 
säkerställer att alla behörigheter till system, lokaler och andra tillgångar avslutats, dels risken för 
obehörig åtkomst till information. Åtgärderna för avslut av anställning är avslutade enligt plan. 
Åtgärderna för obehörig åtkomst är pågående med avvikelse. Efter slutdatum för åtgärden att bygga 
behörighetsstruktur för verkställighet Combine har förvaltningschef fattat beslut om 
behörighetsstruktur och arbetet ska genomföras under 2022. 

5.3 Resultat av annan granskning 

De tillsyner, granskningar och revisioner som inkommer till Individ & Familjeomsorg hanteras 
genom att underlag tas fram i förvaltningen och därefter presenteras tjänsteskrivelser för beslut eller 
information till nämnden för Individ & Familjeomsorg. Under 2021 har tillsyner, revisioner eller 
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granskningar inkommit från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen och 
Kommunrevisionen. 

Justitieombudsmannen har genomfört en granskning inom barn- och ungdomsenheten. 

Inspektionen för vård och omsorg har inlett en tillsyn inom barn- och ungdomsenheten gällande 
två ärenden där klagomål inkommit till myndigheten. Efter tillsynen genomfördes åtgärder på 
enheten kring bland annat anmälningsplikt och information om förvaltningens klagomålsrutin. 
Myndigheten genomförde ytterligare en tillsyn av gruppbostäder, inom bostad med särskild service, 
med fokus på att granska förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder samt kränkningar 
riktade mot dem som bor på boendena. Enhetschefer skulle besvara en enkät samt vidareförmedla 
mailet med enkätlänken till samtlig boendepersonal, samt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
knuten till boendena. Sista svarsdag var i oktober och återkoppling har ännu inte skett. På 
kommunens gruppbostad för barn har myndigheten genomfört en oanmäld tillsyn för återkoppling 
kring hur enheten arbetar med begränsningsåtgärder och för att granska dokumentation. 
Myndigheten har på samma boende genomfört en planerad tillsyn med syftet att se hur enheten 
arbetar med aktiviteter och måltider i det dagliga arbetet. 

Kommunrevisionen 
På uppdrag av Kommunrevisionen i Kungsbacka kommun har Ernst & Young genomfört en 
granskning av kommunens internkontroll för att bedöma huruvida nämnderna vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att motverka kvalificerade välfärdsbrott i sin verksamhet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg var tillsammans med nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad i fokus i granskningen. 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har redan före genomförd revision identifierat arbetet 
med att förhindra kvalificerade välfärdsbrott som ett utvecklingsområde. Risken kommer lyftas in i 
den årliga riskbedömningen inom ramen för nämndens internkontroll. Utifrån de rekommendationer 
som lämnas i revisionsrapporten kommer förvaltningen att arbeta vidare under 2022. 

I slutet av 2021 genomförs en fördjupad granskning av Individ & Familjeomsorg med syfte att 
granska huruvida nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten. 
Resultat från granskningen avrapporteras i februari 2022. 

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 

Det är endast ett företag som har ärenden för verkställighet inom ramen för kundval/LOV inom 
ledsagning och avlösning i hemmet. Det genomförs löpande uppföljningar med företaget som har 
kunder hos de två förvaltningarna Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 

År 2018 upprättades en riktlinje för systematisk individuppföljning. Riktlinjen sätter bland annat 
minimikrav på uppföljning av samtliga myndighetsbeslut i individärenden, oavsett om beslutet 
verkställs i egen regi eller via en extern utförare. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och 
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i 
speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 

Fördelning av inkomna synpunkter 2021-01-01 -- 2021-12-31 

Klagomål 4 

Beröm - 

Förslag till förbättring - 

Totalt antal inkomna synpunkter 4 

Varav anonyma  

Varav politiska  

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande - 

 

Inkommit via kungsbacka.se 2018 2019 2020 2021 

Ställ en fråga   24 31 

Felanmälningar   - 1 

Analys 
De fyra synpunkter som kommit in via kommentaren är klagomål. Två klagomål kommer från 
anhöriga och gäller stängning och meningsfulla aktiviteter under pandemin. Ett klagomål handlar 
om att kommunens e-tjänst för att lämna orosanmälan inte fungerar optimalt. 

6.2 Övrig synpunktshantering 

Analys 
Under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31 har det inkommit 41 klagomål och ett förbättringsförslag 
som registrerats i diariet. Förbättringsförslaget lämnar förslag till hur isolering till följd av pågående 
pandemi kan hanteras. 25 klagomål handlar om insatsens utformande eller utförande. Tio klagomål 
handlar om handläggning av ärende och fyra om bemötande. Övriga två klagomål handlar om 
avgifter och ersättning samt tillgänglighet och information. 

Tabellen presenterar antal klagomål efter verksamhet/enhet. 

Form av klagomål Antal 

Bostad med särskild service 23 

Insatsens utformande eller utförande 17 

Avgifter och ersättning 1 

Bemötande 1 
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Form av klagomål Antal 

Handläggning av ärende 4 

Barn- och ungdomsenheten 6 

Insatsens utformande eller utförande 2 

Bemötande 2 

Handläggning av ärende 2 

Funktionsstödsenheten 4 

Insatsens utformande eller utförande 3 

Handläggning av ärende 1 

Daglig verksamhet 1 

Handläggning av ärende 1 

Familjehemsenheten 1 

Bemötande 1 

Lägerverksamhet 1 

Insatsens utformande eller utförande 1 

Mottagningsenheten barn och unga 1 

Tillgänglighet och information 1 

Personlig assistans 1 

Insatsens utformande eller utförande 1 

Stöd i hemmet och sysselsättning 1 

Insatsens utformande eller utförande 1 

Vuxenenheten 1 

Handläggning av ärende 1 

Öppenvårdsenheten vuxen 1 

Handläggning av ärende 1 
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7 Självskattning 
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av intern kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts 
ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad. 
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport. 

Resultat av självskattning 
Självskattningen har genomförts av förvaltningens ledningsgrupp. Årets resultat är i linje med 
föregående års, 13 av 20 områden är omhändertagna och sju är delvis omhändertagna. De områden 
som angetts som ”delvis omhändertagna” är desamma som föregående år. 

För 2021 har inga "röda" (inte omhändertagna) områden identifierats. Nedan förbättringsaktiviteter 
är exempel på åtgärder som planeras för att förbättra de områden som bedöms som delvis 
omhändertagna. 

Under 2022 kommer fler kartläggningar av förvaltningens viktigaste processer att genomföras, 
vilket ger förutsättningar för att förbättra och förtydliga processer och aktiviteter. Arbetet med att ta 
fram en tydligare systematik för verksamheternas kvalitetsarbete och en förvaltningsgemensam 
egenkontrollplan kommer fortsätta under 2022. 

Ett förbättringsarbete för att tydliggöra och förbättra medarbetarnas tillgång till stödjande och 
styrande dokument initierades under 2020 och arbetet har fullföljts under året. Dokumenten finns 
tillgängliga på en ny gemensam plats sen i början av december. 

Informationsspridning och guidning i att förstå och tolka lagändringar och riktlinjer bör vara en del 
av överenskommelsen med jurist och socialt ansvarig samordnare, SAS. Rollbeskrivningen ska 
uppdateras under 2022, vilket i sin tur bidrar till att ytterligare möjliggöra att information når 
medarbetare och verksamheter. 

Förvaltningen har en digital introduktion av nya medarbetare på plats. Under 2022/2023 kommer 
den digitala introduktionen följas upp för att se om den har förväntad effekt. 

Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2021 

Uppdrag och mål Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i 
organisationen 

 

Vi har system/rutiner för att bevaka att 
verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, 
förordningar och föreskrifter 

 

Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål 
och styrdokument som beskrivs i nämndens 
uppdrag, och i förekommande fall 
förfrågningsunderlag/avtal 

 

Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, 
av vem och när de olika kraven ska följas upp. 

 

Kontrollmiljö Det finns en kännedom i organisationen om 
vad intern kontroll innebär 

 

Det finns en tydlig struktur och 
ansvarsfördelning för arbetet med intern 
kontroll på förvaltningen 
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Område Frågor Svar, Antal 2021 

Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande 
kontrollmiljö 

 

Ledningen informeras om fel och brister i 
organisationen 

 

Ansvar och befogenheter är tydliggjorda  

Vi har analyserat var risker för ekonomiska 
oegentligheter ligger i ersättningssystem och 
betalningsrutiner 

 

Vi har system/rutiner för att motverka 
oegentligheter (bl a mutor och jäv) 

 

Riskanalys Riskanalysen kommuniceras med nämnden  

Riskanalysen är underlag för åtgärder och 
granskningar 

 

Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer 
är dokumenterade (ingår i rutiner) och kända 

 

Vi har system/rutiner för att förslag, 
synpunkter och klagomål sammanställs och 
leder till förbättringar 

 

Uppföljning Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser  

Återkoppling sker till förvaltningsledningen  

Vi återkopplar resultat av uppföljning till 
politiskt ansvariga 

 

Information/kommunikati
on 

Introduktion av nya chefer sker enligt 
programmet "Kungsbackaledaren bas" 

 

Vi har en fungerande introduktion av nya 
medarbetare 

 

 



 
 

Datum 

2022-02-01 
Diarienummer 

IF 2021-00326 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Kamilla Julin 
0729953315 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2027  

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 - 
2027.  

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med anvisningar för kommunbudget ska nämnden godkänna underlag för kommunbudget 
2023, plan 2024 - 2027.  

Nämnderna uppmanas att inkomma med underlag som beskriver de utmaningar de har framför sig 
under perioden samt för att nå en budget i balans. Nämnden har möjlighet att kommentera de trender 
som lyfts i den kommungemensamma analysen eller lägga till trender som påverkar nämndens 
ansvarsområde. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-01 

Underlag till kommunbudget 2023, plan 2024 – 2027  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Karin Martinsson     Kamilla Julin 

Förvaltningschef     Utvecklingsledare kvalitet 
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2023, 
Plan 2024 – 2027  

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2023, Plan 2024 – 2027  
Ny socialtjänstlag för en hållbar socialtjänst 

En ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Huvudbudskapen i lagförslaget är att 
socialtjänsten måste bli mer hållbar och vara jämlik, jämställd och likvärdig samt främja långsiktigt strukturellt 
förebyggande arbete som minskar behovet av individuella insatser. En hållbar socialtjänst ska säkerställa att 
samhällets resurser används till största möjliga nytta för invånarna, på ett effektivt sätt. Det innebär krav på att 
kommunen planerar sina insatser och särskilt beaktar behovet av tidiga och förebyggande insatser. 

Enligt lagförslaget, i SOU 2020:47 ska det inte komma att innebära ökade kostnader för kommunerna. Många 
instanser har dock i sina remissvar lämnat synpunkter på att en så omfattande omställning för socialtjänsten 
befaras bli kostnadsdrivande, åtminstone under en övergångsperiod. Förvaltningen behöver därför se över 
möjligheten att bedriva verksamheter och aktiviteter med nya arbets-, organisations- och finansieringsformer. 

Ett Kungsbacka 

Sveriges kommuner står inför omfattade utmaningar bland annat kopplat till välfärdens långsiktiga finansiering, 
kompetensförsörjning och ökade krav på offentlig service. Digitalisering och användandet av ny teknik för att 
erbjuda god service och för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är en del i att möta dessa utmaningar. Med 
teknikutvecklingen skapas nya behov av informationssäkerhet. Ett bibehållet förtroende för den data som 
hanteras är avgörande för den digitala utvecklingen. 

För att till fullo kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs samarbete mellan kommunens 
förvaltningar och nämnder kring digitaliseringen i sig, men även kring sekretessfrågor och GDPR. 

Välfärdssamhället är ett samhälle där vi tillsammans hittar de bästa möjliga vägarna genom livet för så många 
invånare som möjligt. För att klara att möta framtidens utmaningar med en bibehållen kvalitet och med effektiv 
resursanvändning behöver nämnd och förvaltning tillsammans skapa förutsättningar för att Individ & 
Familjeomsorg ska bli en hållbar socialtjänst. Den hållbara socialtjänsten ska tillgodose befintliga stödbehov 
samtidigt som den bidrar till att förebygga sådana behov i ett senare skede. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg vill poängtera vikten av samverkan mellan kommun, invånare, 
näringsliv och andra aktörer för att långsiktigt klara av välfärdens utmaningar. 

En del i att lösa välfärdsutmaningen kan vara en utökad samverkan med civilsamhället. I december 2021 fattade 
nämnden för Individ & Familjeomsorg beslut om riktlinje för samverkan och innovation. Riktlinjen syftar till att 
främja samverkan och innovation med ett särskilt fokus på samverkan med civilsamhället. Samverkan kan ske 
utifrån olika syften. Det kan vara ett sätt att bredda den service som kommunen kan erbjuda och även att nyttja 
den kompetens som civilsamhället besitter. Samverkan ska alltid ske med brukarens behov i centrum. Individ & 
Familjeomsorg har samverkan med civilsamhället idag men det finns möjligheter att utveckla. 

Även en god intern samverkan mellan kommunens förvaltningar är en förutsättning för en effektiv organisation 
med god kvalitet för dem vi är till för. Att kunna ställa om till ett annat välfärdssystem måste drivas gemensamt 
i kommunen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg önskar därför öppna upp för en dialog om flexibel budget 
som är baserad på faktiska volymer, där tilldelningen följs upp och justeras vid årets slut. 

Bostadsbrist 
Den faktor som framför allt försvårar nämndens uppdrag att ha en effektiv ekonomistyrning på lång sikt är 
bostadsbristen i Kungsbacka kommun. Bostadsbristen gäller framför allt tillgång till bostad med särskild service 
men även tillgång till hyreslägenheter. 

Individer som bor i bostad med särskild service bor generellt länge i sina bostäder då det finns ett varaktigt, ofta 
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livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. Boendebehovet handlar därmed om långa perspektiv och 
förändringar i individernas stöd- och omsorgsbehov vilket behöver avspeglas i boendekedjan (gruppbostad – 
servicebostad - ordinärt boende med boendestöd). 

En del av de som idag bor i gruppbostad skulle, med motivationsarbete och stöd, kunna flytta till servicebostad 
eller annan boendeform. För att möjliggöra en flytt från grupp- till servicebostad behöver plats frigöras på 
servicebostäder genom att erbjuda dem som bor där ett alternativt boende i form av ordinärt boende med stöd i 
hemmet. Trots att det byggs mycket bostäder i Kungsbacka är andelen hyresrätter relativt låg jämfört med andra 
kommuner. Personer som skulle kunna leva ett mer självständigt liv i egen hyreslägenhet begränsas av bristen 
på sådana. 

Ytterligare en anledning till att kommunen ligger högt kostnadsmässigt jämfört med andra kommuner beror på 
att andelen gruppbostäder gentemot servicebostäder är stor. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade i februari 2021 om koncepthandlingar för bostad med särskild 
service. Dessa förväntas bidra till en större flexibilitet vid nybyggnation av bostäder med särskild service och 
kan bidra till en kostnadsnivå i linje med riket. Det är dock brukarnas behov som ska styra fördelningen av 
boendeslag och effekten av en jämnare fördelning kommer att ta flera år att nå. 

Brist på bostäder med särskild service i egen regi innebär att förvaltningen behöver köpa externa boendeplatser, 
vilket kostar betydligt mer än att erbjuda plats i egen regi. Utöver ökade kostnader till följd av externa 
boendeplatser kan nämnden föreläggas att betala en särskild avgift vid ej verkställt beslut om bostad med 
särskild service. 

Nya avtal  

På kort sikt kommer ett förändrat heltidsmått för vaken natt ha påverkan på förvaltningens kostnader. Från 
220401 kommer heltidsmåttet att sänkas från 36,33 timmar/vecka till 33,20 timmar/vecka. Det innebär ökade 
lönekostnader för förvaltningen med ca 1,2 miljoner kronor. Samtidigt höjs andelen heltidsanställda och den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar i linje med heltidsresan. 

1.1 Omvärlden - Kungsbacka i världen 
Nämndens omvärldsanalys 
Kungsbacka, liksom resten av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, 
ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav och behov från olika målgrupper. Därtill krävs omfattande 
insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare. Dessa utmaningar ställer krav på 
radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. 

Kompetensförsörjning 

En trend som pekas ut av såväl Sveriges kommuner och regioner, SKR, som Kungsbacka kommun är hårdare 
konkurrens om kompetens. Under året har förvaltningen haft stora svårigheter att rekrytera såväl fast personal 
som vikarier. Anledningen är med största sannolikhet både en konsekvens av covid-19 och en början på den 
kompetensbrist som prognosticerats under en längre tid. 

Under året har pandemin påverkat kompetensförsörjningen med anledning av restriktioner för bland annat hur 
sjukfrånvaro ska hanteras. Bemanning av förvaltningens verksamhet har påverkats kraftigt, särskilt under 
sommarperioden. Anledningen till detta är olika sammanfallande faktorer, såsom bemanningsplanering för 
sommaren och tillgången på vikarier. Den brist på vikarier som varit ett faktum för förvaltningen under året 
beror dels på svårigheter att hitta kompetens men främst på en markant ökning av behov av vikarier i flera av 
kommunens verksamheter. 

I den statliga utredningen "Stärkt kompetens i vård och omsorg" föreslås att titeln undersköterska blir skyddad 
yrkestitel från och med 1 juli 2023 vilket kan komma att påverka utmaningarna i framtida 
kompetensförsörjning. 
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Ny socialtjänstlag kommer ställa högre krav på kunskapsbaserade arbetssätt och metoder. Här har förvaltningen 
sedan några år ett samarbete med Halmstad Högskola vilket kommer bidra till att bättre kunna möta framtida 
krav. 

För att säkra kompetensförsörjningen och rekrytering av framtidens medarbetare krävs omfattande insatser. 
Konkurrensen om medarbetare med kompetens inom både vård och omsorg kommer bli hård då andelen äldre i 
befolkningen kommer öka markant och med det kommer vårdkompetens att behövas inom äldreomsorgen. 

Strategier för att hantera kompetensförsörjningen är det kommungemensamma arbetet i Kungsbacka med 
ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla). Till det utgår vi även ifrån tre av de områden 
som SKR identifierat som strategiskt viktiga: att låta fler arbeta mer, nyttja tekniken och rätt kompetens på rätt 
plats. 

Strategin framåt kommer fortsatt fokusera på att utveckla och behålla medarbetare. Det ska göras genom att 
skapa god organisatorisk arbetsmiljö genom bland annat förbättrad process för schemaläggning och bemanning. 
Det kommer ge ökad tydlighet kring förutsättningarna samt ökad flexibilitet för medarbetare och arbetsgivare. 
Genom att fortsatt arbeta med att stärka den sociala arbetsmiljön genom ökat fokus på medarbetarskap och 
fortsatt fokus på utvecklande ledarskap ska fler vilja stanna och arbeta hos oss. 

Digitalisering 

Den digitala transformationen är ett prioriterat utvecklingsområde och en nödvändighet för att fortsätta utveckla 
välfärden. Vi kommer i ökande takt att ompröva både brukarnas och klienternas behov av insatser samt våra 
egna arbetssätt och metoder. Nämnden för Individ & Familjeomsorgs Digitalplan 2020 - 2022 innehåller en 
färdplan för förvaltningens arbete med digitalisering. Planen uppdateras kontinuerligt och innehåller initiativ 
och aktiviteter för att främja självständighet hos dem vi är till för och för att effektivisera förvaltningens 
arbetssätt. 

Digitaliseringen innebär att vi kan skapa snabba, säkra och enkla informationsflöden. Vi kan spara tid för 
dokumentation och andra administrativa sysslor för att bibehålla den tid vi har för mötet med brukare och 
klienter. Samtidigt finns det tekniska svårigheter när många system och parter ska samverka och behandla 
komplex och sekretessbelagd information. En satsning på digitala lösningar kommer sannolikt att öka 
kostnaderna på kort sikt för att sedan minska när system och välfärdsteknik är inköpt och implementerat. 
Digitaliseringen kräver kunskap och satsningar som går över förvaltningsgränserna och det krävs en tydlig 
samordning och kraftsamling på kommunövergripande nivå. 

Tillit och förtroende 

Även om Sverige fortsatt ligger högt vad gäller mellanmänsklig tillit och förtroende vid en internationell 
jämförelse, så backar dessa siffror i flera mätningar i både Sverige och Kungsbacka. En ökad förväntan om att 
kunna vara delaktig och påverka innebär ökade krav på oss att möta upp dessa önskemål. Det kommer att bli av 
än större vikt hur kommunen kommunicerar och fångar upp synpunkter från våra invånare. 
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2 Fokusområden och Indikatorer, förslag på nya eller 
förändrade 

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I - FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ - FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 
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BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET- FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET- FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD- FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 
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ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      
 



 
 

Datum 

2022-01-26 
Diarienummer 

IF 2022-00007 

 
 

 
 

Annakarin Svennebjer 
0300834044 
Ekonomichef, vård och omsorg 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ombudgetering och resultatfonder 2021 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner förslag till ombudgetering och resultatfonder 
2021.   

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering och resultatfonder 2021 tillsammans med 
bifogade handlingar.   

Individ och Familjeomsorg visar ett överskott om 19,5 miljoner kronor (mnkr) gentemot 
driftsbudgeten.  

Förvaltningen har de senaste åren arbetat långsiktigt med att nå en budget i balans. Detta avspeglas nu 
i en kraftig förbättring av resultatet från -33 mnkr 2019 till +20 mnkr 2021 vilket är en minskning av 
kostnaderna med närmare 53 mnkr.   

Då Coronapandemin fortfarande påverkar förvaltningen i många hänseenden, så behöver förvaltningen 
nu arbeta vidare med att stabilisera ekonomin och få en möjlighet till att bygga upp en resultatfond. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Bilaga: Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2021 
Bilaga: Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2021 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi  
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Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



Kungsbacka Kommun
Se anvisningar på fliken Anvisning

Nämnd: Individ & Familjeomsorg
Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2021

Kostnad med (-) intäkter med (+), belopp i tkr

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ Projektnamn

Summering - nämndens förslag till beslut
Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Förs till 

resultatfond
Typ 1 - ej 

utförverksamhet   
återredovisas

Typ 2 - versamhet 
till annan nämnd 
återredovisas

Typ 3 - egna 
effektiviseringar 
till resultatfond

Typ 4 - Pågående ej 
avslutade projekt  
Ombudgeteras

Summa till 
resultatfond

Summa att 
ombudgetera

Summa att 
återredovisa

A B C D E=D-C F G H I J K L=G+J M=F+K N=H+I

81**

Nämnden för Individ & familjeomsorg 

-699 078 -679 576 19 502 19 973 19 973 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

-699 078 -679 576 19 502 0 0 0 0 19 973 0 19 973 0 0

Förslag 19 973,0

Totalt nämnden

Bokslut 2021 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2021

Underskott Överskott



Kontrollsumma mot 
bokslutsavvikelse. BÖR 

SLUTA MED "0" I 
SUMMAN

O=F+G+H+I+J+K-E

471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

471



Förvaltningen visar på ett överskott på 19,5 miljoner kronor. 
Förvaltningen har de senaste åren arbetat långsiktigt med att få en budget i balans. Detta innebär en kraftig förbättring av resultatet från -33 mkr 2019 till +20 mkr 2021 vilket är en 
minskning av kostnaderna  med närmare 53 mkr.  Då Coronapandemin fortfarande  påverkar förvaltningen i många hänseenden, så behöver förvaltningen nu arbeta vidare med att  
stabilisera ekonomin och få en möjlighet till att bygga upp en resultatfond.

Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild redovisning av prestationsmått eller andra 
utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna effektiviseringar.



Kungsbacka Kommun
Se anvisningar på anvisningsfliken.

Nämnd: Individ & Familjeomsorg
Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2021

Utgifter i (-) och inkomster i (+) belopp i tkr
TKR

Projekt nr Projektnamn
Projekttyp Nämnd Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade projekt    

Ja/Nej
Resultat avslutade 

projekt
Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 
Ombudgeteras till 

2022

Typ 4 - Pågående ej 
avslutade projekt 

Ombudgeteras till 
2023

A B C D E=D-C K L M N
0

3800 Löpande investeringar 1 IF -4 651 -2 347 2 304 Nej 2 304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4 651 -2 347 2 304 0 2 304 0
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 
Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Bokslut 2021 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2021 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m

Totalt nämnden



Kontrollsumma mot 
bokslutsavvikelse

O=L+M+N-E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Avser löpande investeringar, 2,3 mkr begärs ombudgeterade till 2022

Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2021 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade 
projekt

P
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Återtagande i vissa delar av nämndens beslut den 18 november 20201 - Taxor och 
avgifter 2022 – Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg återtar sitt beslut den 18 november 2021, § 178, i vissa delar 
enligt följande: 

 Förbehållsbelopp, ensamstående     5 452 kr/månad 
 Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende    4 607 kr/månad 
 Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 65år   5 997 kr/månad 
 Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende under 65 år  5 068 kr/månad 

 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg finner att då minimibelopp har felaktigt skrivits som 
förbehållsbelopp ska inte nämnden fatta beslut då minimibeloppet bestäms av Riksdagen enligt 8 kap. 
7 § socialtjänstlagen, utan nämnden överlåter till förvaltningen hur avgiften ska tillämpas. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har felaktigt angett förbehållsbelopp i sitt förslag till beslut, daterat 2021-09-29. 
Följaktligen har nämnden fattat beslut om storleken på minimibeloppet.  
 
Minimibeloppet regleras i två paragrafer dels i 8 kap. 7 § socialtjänstlagen, som definierar 
minimibeloppet och bestäms av Riksdagen, dels i 8 kap. 8 § socialtjänstlagen där det finns en 
skyldighet för kommunen att vid särskilda omständigheter höja minimibeloppet och vissa begränsade 
möjligheter att minska minimibeloppet. 
 
Riksdagen beslutade den 16 december 2021 att höja minimibeloppet i 8 kap. 7 § socialtjänstlagen. 
Lagändringen trädde ikraft den 1 januari 2022. Höjningen motsvarar en höjning av konsumtionsstödet 
i bostadstillägget, det vill säga 200 kr per månad för ensamstående och 100 kr för sammanlevande 
makar och sambor. Då nämnden ånyo beslutat i ärendet ”Taxor och avgifter 2022 – Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg, redovisas beslutet till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-13 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

NIF, beslut § 178, 2021-11-18 

Socialstyrelsens meddelandeblad, december 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Revidering av nämndens delegeringsförteckning – februari 2022 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar nämndens reviderade delegeringsförteckning, daterad 
2022-02-17 

Sammanfattning av ärendet 
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp 
flyttas över till någon annan (delegaten). Innebörden av delegering är att delegaten beslutar i nämndens 
ställe. Ett beslut med stöd av delegering från nämnd likställs med ett beslut som nämnden har fattat. 
Nämnden kan inte återkalla eller ändra beslut av delegat som redan är fattat.  
Nämnden har alltid ansvar för sitt verksamhetsområde. 
Ny lagstiftning, önskemål från förvaltningen samt behov av förbättringar och förtydliganden gör att 
nämndens delegeringsförteckning behöver revideras. 
Bilagerat denna tjänsteskrivelse återfinns nämndens nuvarande delegeringsförteckning med föreslagna 
tillägg skrivna i rött och föreslagna borttagningar skrivna med överstruken text (bilaga 1). Därutöver 
finns en skrivelse där samtliga föreslagna ändringar finns upptagna med en förklarande kommentar 
(bilaga 2).  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Delegeringsförteckning med föreslagna ändringar (reviderad delegeringsförteckning) (bilaga 1)  
Nuvarande och föreslagen lydelse med kommentar (bilaga 2) 

Beslutet skickas till 
Samtliga chefer inom förvaltningen 

 

 

Martin Håkansson  

Förvaltningsjurist  
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1 Inledning  

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs ansvar och uppgifter redovisas i nämndens 
reglemente. Med denna delegering avses att nämnden överför självständig 
beslutanderätt till delegaten, vilket innebär att delegaten får i uppdrag att på 
nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Om nämnden väljer att delegera till 
förvaltningschefen ska det även framgå om denne har rätt att vidaredelegera 
beslutanderätten till annan anställd. Rätten att vidaredelegera anges på lägsta nivå. 
Detta innebär att i de fall förvaltningschef har givits rätt att vidaredelegera till annan 
tjänsteman har hon även givits rätt att vidaredelegera till tjänsteman med en högre 
befattning än den som anges i delegeringsförteckningen. Vem som beslutanderätten 
delegeras till ska framgå av ett särskilt beslut/förteckning av förvaltningschefen.  

 I de ärendetyper där såväl avslag som bifall kan förekomma omfattar delegationen 
såväl beslut om bifall som beslut om avslag, om inte annat anges. 

Beslut som har fattats med stöd av delegerad beslutanderätt ska anmälas till nämnden 
i de fall beslutanderätten har delegerats till nämndens utskott samt i de fall 
beslutanderätten har delegerats till förvaltningschef utan möjlighet till 
vidaredelegering. Beslut som har fattats efter vidaredelegering från förvaltningschef 
återrapporteras till förvaltningschefen på det sätt som denne beslutar. 

Till denna förteckning finns även en sammanställning över vilka generella regler som 
gäller kring delegering och hur vi väljer att tillämpa regelverket inom Kungsbacka 
kommun.  

Tjänstemännens namn och funktion framgår av förvaltningens verksamhetssystem. 

Inom nämnden för Individ & Familjeomsorg ska det enligt beslut av 
kommunfullmäktige finnas ett utskott. 

Utskottet ska besluta i ärenden enligt denna delegeringsförteckning. Utskottets 
arbetsformer, sammansättning och uppgifter i övrigt framgår av ”Gemensamt 

reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Kungsbacka kommun”. 
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2 Ersättare vid ordinarie delegats frånvaro  

Ersättare för nämndens ordförande 
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande, om inte annat anges. 

Vid ersättare för förvaltningschef 
Vid förfall för förvaltningschefen inträder den person som är utsedd till 
förvaltningschefens ersättare eller ställföreträdare. 

Vid förfall för övriga delegater 
1) annan delegat med samma titel anställd på annan enhet och som har erforderlig 
kunskap inom aktuellt område. Vem som tar över beslutanderätten ska framgå av 
ärendet och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

2) vikarie/ställföreträdare, vilket ska framgå av ärendet och registreras i ärende-
/verksamhetssystemet. 
 
3) ordinarie delegatens/vikariens/ställföreträdarens chef, vilket ska framgå av ärendet 
och registreras i ärende-/verksamhetssystemet. 

I samtliga fall finns alltid möjligheten att återlämna delegationen till den som givit 
delegationen. 

Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större 
nackdel, kan vänta till dess att ordinarie delegat återkommit. 
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3 Förkortningar  

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 

Adm Administratör 

BrB Brottsbalk 

Ek handl Ekonomihandläggare 

EC Enhetschef 

FB Föräldrabalk 

FC Förvaltningschef  

FL Förvaltningslag 

FSS Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Förste s s Förste socialsekreterare 

Handl Handläggare 

HRC HR-chef 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

HVB  Hem för vård eller boende 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

JO Justitieombudsmannen 

JK Justitiekanslern 

KL Kommunallag 

LAS Lag om anställningsskydd 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL Lag om unga lagöverträdare 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

MBL Medbestämmandelagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslag 

Pbb Prisbasbelopp 

Sas Socialt ansvarig samordnare 

SFB Socialförsäkringsbalk 

Soc sekr Socialsekreterare 
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SOF Socialtjänstförordning 

SoL Socialtjänstlag 

S-protokoll Samboprotokoll 

Utskott Nämndens utskott 

VC Verksamhetschef 

V&O Förvaltningen för Vård och Omsorg 
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4 Verksamhet 

4.2 Barn och ungdom, bistånd och vård mm, SoL/FB 
 

Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt 
att vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.2.1 11 kap 1 § SoL 
11 kap. 1 a § 
SoL 

Beslut att inleda utredning  
 

FC 
 

X  

4.2.2 11 kap 1 § SoL 
11 kap. 1 a § 
SoL 
 

Beslut att inte inleda utredning eller 
att inledd utredning ska läggas ned 

FC 
 

X 
 

 
 
 

4.2.3 11 kap 1 § SoL 
11 kap. 2 § SoL 

Beslut att inledd utredning inte 
föranleder någon åtgärd 

FC X  

4.2.4 11 kap 2 § SoL Beslut om förlängning av utredning 
för viss tid 

FC X Endast i de särskilda 
fall som föreskrivs i 
lagens förarbeten 

4.2.5 11 kap 4a § SoL Beslut om uppföljning vid avslutad 
utredning utan beslut om insats 

FC X Max 2 mån. Om 
barnet bedöms vara 
i särskilt behov av 
nämndens stöd eller 
skydd men samtycke 
saknas 

4.2.6 11 kap 4b § SoL Beslut om uppföljning efter det att 
bistånd i form av placering i 
familjehem eller HVB har upphört 

FC X Max 2 månader Om 
barnet bedöms vara 
i särskilt behov av 
nämndens stöd eller 
skydd men samtycke 
saknas 

4.2.7 31§ andra 
stycket LUL 

Beslut om att hos polisen begära 
utredning av brott avseende någon 
som inte har fyllt femton år  

FC X  

4.2.8 9 § lag om 
verkställighet av 
ungdoms-
övervakning 
7 § förordning 
om verk-
ställighet av 
ungdoms-
övervakning 

Beslut att utse en särskild 
handläggare för ungdom som har 
dömts till ungdomsövervakning 

FC X  

4.2.9 4 kap 1 § SoL 
 

Beslut om bistånd i form av öppna 
insatser  

FC 
 

X 
 

 
 

4.2.10 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6a SoL 

--  För ungdom över 15 år utan 
vårdnadshavarens samtycke 

FC X Om det är lämpligt och 
ungdomen samtycker 

4.2.11 4 kap 1 § SoL 
6 kap 13a § FB 

-- För barn under 15 år med endast 
den ene vårdnadshavarens samtycke 

Utskott  Förutsatt samtycke från 
en av två 
vårdnadshavare och att 
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 det krävs med hänsyn 
taget till barnets bästa 

4.2.12 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6b § SoL 

Beslut i fråga om nytt bistånd i form 
av kontaktperson eller kontaktfamilj 
 
-- Beslut i fråga om fortsatt bistånd 

FC 
 
 
FC 

X 
 
 
X 

För bistånd till 
ungdomar över 15 år 
krävs ej vårdnads-
havares samtycke 

4.2.13 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6b § SoL 
6 kap 13a § FB 
 

Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller kontaktfamilj för 
barn under 15 år med endast den ene 
vårdnadshavarens samtycke 

Utskott  Förutsatt samtycke från 
en av två 
vårdnadshavare och att 
det krävs med hänsyn 
taget till barnets bästa 

4.2.14  Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson eller 
kontaktfamilj  

FC X . 

4.2.15 6 kap 8 § SoL  
 

Övervägande om vård i annat hem än 
det egna fortfarande behövs 
 

Utskott  Nämnden är skyldig att 
minst var sjätte månad 
överväga om vården 
fortfarande behövs  
(När den unge har varit 
placerad i samma 
familjehem i tre år ska 
nämnden överväga 
vårdnadsöverflyttning. 
Därefter ska frågan om 
vårdnadsöverflyttning 
övervägas årligen.) 

4.2.16 6 kap 6 § SoL Beslut om medgivande att ett barn 
tas emot för stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som inte tillhör 
någon av föräldrarna eller annan 
vårdnadshavare 
 
Beslut om medgivande att barn tas 
emot i sådant enskilt hem som vid 
upprepade tillfällen tar emot barn för 
tillfällig vård och fostran (jourhem) 

Utskott 
 
 
 
 
 
Utskott 

 Se cirkulär 08:38 från 
SKL 

4.2.17 4 kap 1 § SoL 
3 kap 6b § 2 st 

Beslut om särskilt kvalificerad 
kontaktperson i egen regi 

- extern regi 

FC 
 
FC 

X 
 
X 

 

4.2.18 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av tillfällig 
vård/vistelse i HVB, stödboende, 
familjehem eller jourhem 
 
- de första fyra månaderna 
- efter fyra månader 

 
 
 
 
FC 
Utskott 

 
 
 
 
X 

Beslut om 
stadigvarande vistelser 
ska alltid fattas av 
utskott 

4.2.19 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
stadigvarande vård/vistelse i HVB, 
stödboende, familjehem eller 
jourhem 

Utskott   

4.2.20 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av HVB 
under utredningstid 
1 – 4 månader 
 

FC X Utredningstid max 4 
månader 

4.2.21 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av HVB Utskott   
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4.2.22 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 

barn och ungdom för kostnad som 
har samband med dennes placering i 
jourhem, familjehem, HVB eller 
stödboende med upp till 15 % av pbb 

FC X  

4.2.23 4 kap 1 § SoL -- utöver kommunens riktlinjer FC X  

4.2.24 4 kap 1 § SoL Beslut om ekonomiskt bistånd till 
barn och ungdom i samband med 
förebyggande insatser med upp till 
10 % av pbb per år 

FC X  

4.2.25 4 kap 1 § SoL -- med upp till 40 % av pbb per barn 
och år 

FC X  
 
 

4.2.26 8 kap 1 § SoL Beslut om ersättning från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får vård 
i ett annat hem än det egna 

FC X Ersättningsnivån 
regleras i 6 kap 2-4 §§ 
socialtjänstförordning-
en samt cirkulär SKL 
2006:54 

4.2.27 106 kap. 6 och 7 
§§ 
SFB 

Beslut om framställan till 
Försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag i samband med placering 
av barn och ungdom i enskilt hem, 
stödboende eller HVB 

FC   

4.2.28 2 kap 33 § 
Studiestöds-
förordningen 

Framställan till CSN om ändring av 
betalningsmottagare av studiehjälp 

FC X  

4.3 Barn och ungdom, arvoden och ersättningar 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt 
att vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.3.1 6 kap 11 § SoL Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som 
tidigare varit familjehemsförälder 

FC X Särskilt avtal ska ingås 
mellan nämnden och de 
nya vårdnadshavarna 

4.3.2  Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj enligt norm 
och riktlinjer samt särskilda 
engångsköp, högst 10% av pbb per år 

FC X   

4.3.3  -- Utöver norm och riktlinjer FC X  

4.3.4  Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) 
enligt riktlinjer 

FC X Se aktuellt cirkulär 
från SKL 
 
 

4.3.5  --upp till 30 % utöver riktlinjer FC X  

4.3.6  Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) 
överstigande 30 % utöver riktlinjer 

Utskott    
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4.3.7  Beslut om ersättning till familjehem 
(ersättning vid lönebortfall) 

FC X  
 
 

4.3.8  Beslut om extra omkostnad utöver 
riktlinje upp till 20% 

FC X  

4.3.9  --- över 20% utöver riktlinje FC X  

4.3.10  Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare utöver 
beslut enligt 6 kap. 11 § SoL 

Utskott   

4.3.11  Teckna avtal gällande ersättning 
enligt delegationsbeslut avseende 
kontaktperson, kontaktfamilj, 
familjehem, avlastningsfamilj, 
särskilt förordnad vårdnadshavare 

FC X  

4.4 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt 
att vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.4.1 4 § LVU 
 

Beslut om att ansöka om vård enligt 
LVU hos förvaltningsrätt 

Utskott   

4.4.2 6 § LVU Beslut om omedelbart 
omhändertagande av ungdom under 
20 år 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 
nämndens 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden har 
förordnat besluta om 
omedelbart 
omhändertagande 

4.4.3 6 a § LVU Beslut om omedelbart 
omhändertagande av person under 18 
år i de fall svensk domstol inte är 
behörig att besluta om vård enligt 
LVU 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 
nämndens 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden har 
förordnat besluta om 
omedelbart 
omhändertagande 

4.4.4 9 § 3st LVU Beslut om att ett omedelbart 
omhändertagande genast skall 
upphöra 

Utskott  Enligt anm ovan 

4.4.5 8 § LVU Ansökan om förlängd tid för ansökan 
om vård eller fortsatt 
omhändertagande för tillfällig vård 
hos förvaltningsrätten 

FC 
 

X  
 
 

4.4.6 8 § 2 p. och 9 a 
§ LVU 

Beslut om att till förvaltningsrätt 
ansöka om fortsatt omhändertagande 
enligt 6 a § LVU  

Utskott   

4.4.7 9 b § LVU Beslut om att ett fortsatt 
omhändertagande för tillfällig vård 
enligt 9 a § genast ska upphöra 

Utskott   
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4.4.8 11 § 1 st LVU Beslut om hur vården ska ordnas och 
var den unge ska vistas under 
vårdtiden 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 
nämndens ordf  eller 
annan ledamot som 
nämnden har förordnat 
besluta i frågan. 

4.4.9 11 § 2 st LVU Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

Utskott  Enl anm ovan 

4.4.10 11 § 4 st Beslut om den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte 
är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

FC X Får inte leda till att 
föräldrarna fråntas allt 
inflytande 

4.4.11 13 § 1 st LVU Övervägande om vård med stöd av 2 
§ LVU fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.4.12 13 § 2 st LVU Prövning om vård med stöd av 3 § 
LVU ska upphöra 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.4.13 21 § LVU Beslut om att vård enligt LVU ska 
upphöra 

Utskott   
 

4.4.14 14 § 3 st LVU Övervägande om beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § 2 st 1 och 2 p fortfarande 
behövs 

Utskott  Minst en gång var 
tredje månad 

4.4.15 22 § 1 st LVU Beslut om kontaktperson eller 
behandling i öppna former enligt 22 
§ LVU (mellantvång) 

Utskott   

4.4.16 22 § 3 st LVU Prövning om beslut om mellantvång 
enligt 22 § LVU fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.4.17 22 § 3 st LVU Prövning om beslut om mellantvång 
enligt 22 § LVU skall upphöra 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.4.18 24 § LVU Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

Utskott   

4.4.19 26 § 1 st LVU Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

Utskott  Minst var tredje månad 

4.4.20 26 § 2 st LVU Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

Utskott  
 
 

 Ett flyttningsförbud ska 
övervägas minst var 
tredje månad 

4.4.21 27 § LVU Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 
nämndens ordförande 
eller annan ledamot 
som nämnden har 
förordnat besluta. 

4.4.22 30 § 2 st LVU Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra 

Utskott   

4.4.23 31 § LVU Beslut om hur den unges umgänge 
med föräldrar eller vårdnadshavare 
ska utövas efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud 

Utskott   

4.4.24 31b § LVU Beslut om att ansöka om 
utreseförbud hos förvaltningsrätten 

Utskott   

4.4.25 31c § LVU Beslut i fråga om fortsatt 
utreseförbud 

Utskott  En prövning ska göras 
minst var sjätte månad 
samt efter begäran från 



Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 
 

12 
 

den unge eller dennes 
vårdnadshavare 

4.4.26 31d § LVU Beslut om tillfälligt utreseförbud Utskott 
 
 

 Om socialnämndens 
beslut om tillfälligt 
utreseförbud inte kan 
avvaktas, får nämndens 
ordförande eller någon 
annan ledamot som 
nämnden har förordnat 
besluta om ett sådant 
förbud. Beslutet ska 
anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

4.4.27 31g 2 st LVU Beslut om att tillfälligt utreseförbud 
ska upphöra 

Utskott   

4.4.28 31i § LVU Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud 

Utskott   

4.4.29 32 § 1 st LVU Beslut om läkarundersökning inför 
en ansökan enligt 4 § LVU 

FC X Utan samtycke endast 
poliklinisk under-
sökning. Vårdnads-
havare måste informer-
as före beslut om 
läkarundersökning 

4.4.30 43 § 1p LVU Begäran om polishandräckning för 
att genomföra läkarundersökning 

Utskott  Vid brådskande fall 
kan nämndens 
ordförande begära 
polishandräckning. 
Befogenheten bör 
endast utnyttjas i 
undantagsfall 

4.4.31 43 § 2p LVU Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av 
LVU 

Utskott 
 
Tjänsteman 
enligt 
särskilt 
förordnand
e då 
utskottets 
beslut inte 
kan 
avvaktas 

 Bör anlitas endast då 
andra lösningar inte är 
möjliga 
 
Förordnande enligt 
separat beslut med 
förteckning 

4.4.32 10 kap 2 §   SoL Rätt att såsom ombud föra nämndens 
talan i mål och ärenden vid domstol 
med rätt att fullfölja eller återkalla 
ansökan om vård enligt LVU 

FC X  

4.4.33 14a § 2 st LVU Lämna uppgifter om enskilda som 
vårdas enligt LVU till Statens 
institutionsstyrelse 

FC X Avser endast de 
uppgifter om den 
enskilde som är 
relevanta för 
uppföljningen, ej hela 
akten. 

4.4.34 30 § 
Folkbokförings-
lagen 

Ansöka om skyddad folkbokföring 
för barn som vårdas enligt 2 § LVU 

FC X  
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4.5 Familjerätt, FB/SoL 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt 
att vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.5.1 2 kap 1 § FB Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap  

FC X  

4.5.2 1 kap 4 § FB Godkännande av faderskaps-
bekräftelse när utredning har gjorts 
enligt S-protokoll 

FC X Speciellt utsedd 
administratör som vid 
förhinder kan ersättas 
av socialsekreterare. 

4.5.3 1 kap 4 § FB Godkännande av faderskaps-
bekräftelse i övriga fall än då 
utredning har gjorts enligt S-
protokoll 

FC X  

4.5.4 1 kap 9 § FB Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

FC X  

4.5.5 2 kap 9 § 1 st  
FB 

Beslut om att inleda utredning om 
någon annan man än den som enligt 
faderskapspresumtionen anses vara 
fadern kan vara far till barnet 

FC X  

4.5.6 2 kap 1 § FB Beslut om att återuppta nedlagd 
faderskapsutredning 

FC X  

4.5.7 3 kap 5 § 2 st 
och 6 § 2 st 
FB 

Beslut om att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

FC X  

4.5.8 6 kap 19 § 2 st 
FB 

Beslut om att utse utredare i 
vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

FC X  

4.5.9 6 kap 19 § FB Lämna upplysningar till allmän 
domstol eller till annan socialnämnd i 
vårdnads-, boende- och 
umgängesärenden 

FC X  

4.5.10 6 kap 20 § FB Lämna upplysningar inför 
interimistiskt beslut i allmän domstol 

FC X  

4.5.11 11 kap 16 § 2 st 
FB 

Yttrande till allmän domstol 
angående god man eller förvaltare 

FC X  

4.5.12 6 kap 14a § 2 st 
FB 

Beslut om godkännande av avtal om 
boende 

FC X  

4.5.13 6 kap 15a § 3 st 
FB 

Beslut om godkännande av avtal om 
umgänge 

FC X  

4.5.14 6 kap 6 § FB Beslut om godkännande av avtal om 
vårdnad 

FC X  

4.5.15 7 kap. 7 § 2 st. 
FB 

Beslut om godkännande av avtal om 
att underhållsbidrag för framtiden ska 
betalas med ett engångsbelopp eller 
för längre perioder än tre månader 

FC X  

4.5.16 6 kap 15a § 1 
och 2 st FB 

Beslut om att väcka talan om barns 
umgänge med förälder eller någon 
annan än förälder 

Utskott   
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4.5.17 6 kap 15c § 3 st 
FB 

Utse en viss person att medverka vid 
umgänget efter rättens beslut om 
umgängesstöd 

FC X Bistånd i form av 
kontaktperson för 
umgänge beviljas enligt 
SoL, se punkt 2.11  

4.5.18 6 kap 15c § 3 st 
FB 

Utse umgängesstöd som ges via 
extern vårdgivare 

FC X  

4.6 Familjerätt, adoption  
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt 
att vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.6.1 6 kap 12 § SoL Beslut i fråga om medgivande till 
internationell adoption 

Utskott   

4.6.2 6 kap 13 § SoL Beslut i fråga om återkallande av 
medgivande till internationell 
adoption 

Utskott   

4.6.3 6 kap 14 § SoL Pröva om samtycke skall ges till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta vid 
internationella adoptioner 

FC X Beslut senast inom två 
veckor efter anmälan 
inkommit 

4.6.4 6 kap 14 § SoL Beslut att inte ge samtycke till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta vid 
internationella adoptioner 

Utskott   

4.6.5 4 kap 14 § FB Genomföra adoptionsutredning FC X  

4.7 Vuxna, övrigt bistånd 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt 
att vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.7.1 11 kap 1 § SoL 
 

Beslut att inleda utredning FC X  

4.7.2 11 kap 1 § SoL Beslut att inte inleda utredning eller 
att inledd utredning ska läggas ned 

FC X  

4.7.3 11 kap 1 § SoL Beslut att inledd utredning inte 
föranleder någon åtgärd 

FC X  

4.7.4 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd till insats i form av 
externa öppenvårdsinsatser 

 FC X  

4.7.5 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering 
i familjehem, på HVB eller boende 
med stöd 1-4 månader 

FC X Mer än fyra månader 
kräver utskottsbeslut. 

4.7.6 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering 
i familjehem, på HVB eller boende 
med stöd över 4 månader 

Utskott   

4.7.7 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av insatser 
från öppenvård i egen regi 

FC X  

4.7.8 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

FC X  
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4.7.9  Beslut om arvoden och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson enligt norm och 
riktlinjer 

FC X Gäller insats för vuxen 

4.7.10  --  utöver norm och riktlinjer FC X Gäller insats för vuxen 

4.7.11  Beslut i fråga om ersättning till 
familjehem (arvode och omkostnads-
ersättning) enligt riktlinjer 

FC X Gäller vid placering av 
vuxen 
Se aktuellt cirkulär 
från SKL 

4.7.12  Beslut om ersättning till familjehem 
(arvode och omkostnadsersättning) 
utöver riktlinjer 

Utskott  Gäller vid placering av 
vuxen 

4.7.13 4 kap 1 § SoL Beslut i fråga om bistånd i form av 
kontraktsvård 

FC X Högst tre månader 
efter det att 
socialnämndens 
kostnadsansvar har 
inträtt 

4.7.14 4 kap 1 § SoL Beslut om hyresgaranti FC X  
 

4.7.15  Teckna avtal med hyresvärd 
avseende bostad för klient 

FC X  

4.7.16 12 kap 39 § 2st  
hyreslagen 
(Jordabalken) 

Teckna andrahandsavtal med klient 
avseende bostad 

FC X  

4.7.17 12 kap 42 § 
hyreslagen 
(Jordabalken) 

Beslut om uppsägning av hyresavtal 
på grund av hyresskuld, störande 
beteende eller annat brott mot 
överenskommelse i avtalet 

FC X  

4.7.18 Lagen om 
betalningsföre-
läggande och 
handräckning 

Beslut om ansökan hos 
kronofogdemyndighet om 
betalningsföreläggande 

FC 
 

X  

4.7.19 Lagen om 
betalningsföre-
läggande och 
handräckning 

Beslut om ansökan hos 
kronofogdemyndighet om att avhysa 
hyresgäst 

FC X Barnperspektivet 
skall alltid beaktas 

4.7.20 4 kap 2 § SoL Reparationsräkningar avseende 
lägenheter där förvaltningen har 
internavtal med kommunen som har 
förstahandskontrakt eller där 
hyresgästen har hyresgaranti 

FC  X  

4.7.21 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av hjälp och 
stöd vid kvarboende 

FC X  

4.7.22 8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § 
Socialtjänstför-
ordningen 

Beslut i fråga om ersättning för 
uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär när bistånd 
ges i form av plats vid HVB eller i 
familjehem 

FC X Egenavgift 

4.7.23 106 kap 13 § 
SFB  
 

Anmälan till Försäkringskassan om 
att nämnden ska uppbära del av 
sjukpenning för den som bereds vård 
i sådant HVB eller familjehem enligt 
SoL som ger vård och behandling åt 

FC X Avser egenavgift 
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missbrukare av alkohol eller 
narkotika 

 

4.8 Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt 
att vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.8.1 7 § LVM Beslut om att inleda utredning om 
skäl för tvångsvård 

FC X Nämnden ska inleda 
utredning när det kan 
finnas skäl för 
tvångsvård 

4.8.2 7 § LVM Beslut om att utredning enligt 7 § 
LVM inte ska inledas eller att 
utredning ska avslutas 

FC X Vid de fall det vid en 
bedömning 
framkommer att det 
inte föreligger 
förutsättningar för 
tvångsvård enligt 4 § 
LVM  

4.8.3 11 § LVM Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätt om vård enligt LVM 

Utskott   

4.8.4 13 § LVM Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

Utskott  Om nämndens beslut 
inte kan avvaktas får 
nämndens ordförande 
eller annan ledamot 
som nämnden har 
förordnat besluta i 
frågan. 

4.8.5 18b § LVM Beslut om att ett omedelbart 
omhändertagande genast ska upphöra 

Utskott   

4.8.6 9 § LVM Beslut om läkarundersökning samt 
utse läkare för undersökningen 

FC X  

4.8.7 45 § 1 p LVM Begära polishandräckning för att 
genomföra beslutad läkar-
undersökning 

FC X Bör användas med stor 
försiktighet. Se SOSFS 
1997:6 Allmänna råd 
LVM 

4.8.8 45 § 2 p LVM Begära polishandräckning för att 
inställa den enskilde vid den 
institution där intagning skall ske 
eller till sjukhus 

FC X Nämnden bör 
omedelbart vidta 
åtgärder så att den 
enskilde får den 
behövliga vården 

 

4.9 Funktionsstöd, SoL  
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt att 
vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.9.1 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av stöd i 
hemmet 

FC 

 

FC 

X 

 

X 

Med stöd i hemmet 

avses boendestöd 
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Beslut om köp av insats hos annan 
utförare 

Köp av insats beviljas 

för 1 år i taget 

4.9.2 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av bostad 
med särskild service 
 
Beslut om köp av plats hos annan 
utförare 
 
Beslut om köp av plats för vuxna i 
form av HVB  

FC 
 
 
FC 
 
 
FC 

X 

 

X 

 

X 

 
 
 
Köp av plats beviljas 
för 1 år i taget 
 
 
 
Gäller ej barn 

4.9.3 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
korttidsvistelse, upp till 20 dygn/år 
 

FC 
 

X 
 

 

4.9.4 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
korttidsplats för personer med 
psykiska funktionshinder 

Beslut om köp av plats hos annan 
utförare 

Beslut om köp av plats för vuxna i 
form av HVB 

FC 
 
 
 
FC 
 
FC 
 

X 
 
 
 
X 
 
X 

Gäller ej barn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köp av plats beviljas 
för 1 år i taget 
Gäller ej barn 

4.9.5 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
ledsagning, inklusive LOV  
- upp till 20 tim/mån 
- över 20 tim/mån 

FC  

X 
X 

 

4.9.6 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
avlösarservice, inklusive LOV 
- upp till 20 tim/mån 
- över 20 tim/mån 

FC  

X 
X 

 

4.9.7 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

FC X  

4.9.8 4 kap 1 § SoL Omprövning av gynnande beslut 
under giltighetstiden  

FC X Vid förändrat behov 
och/eller förhållanden 

4.9.9 2a kap. 8, 9 §§ 
SoL 

Beslut om förhandsbesked till 
person som tänker bosätta sig i 
kommunen  

FC X Avser personer med 
psykiska 
funktionshinder 

 2a kap. 6 § 
SoL 

Beslut om insatser för enskild på 
tillfällig vistelse i kommunen 

FC X  

 
Delegering av förvaltningschef Vård & Omsorg till 
socialsekreterare inom Funktionsstöd 
 
Förvaltningschef för Vård & Omsorg delegerar till socialsekreterare inom Individ & 
Familjeomsorg att fatta beslut om kompletterande insatser enligt socialtjänstlagen för 
personer som har insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
samt för personer som tillhör målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar.  
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Delegeringen gäller följande insatser och gäller från och med 1 mars 2016 tills nämnden för 
Vård & Omsorg beslutar om ny delegeringsförteckning.  

4.9.10 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av hjälp i hemmet, 
inklusive LOV 

FC X Verkställs av VO 

4.9.11 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av trygghetslarm 

FC X Verkställs av VO 

4.9.12 4 kap 1 § SoL Beslut om insats i form av 
matdistribution 

FC X Verkställs av VO 

4.9.13 4 kap 2 § SoL Beslut om omsorgsbidrag FC X Verkställs av VO 

4.9.14 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av korttidsplats/-
avlastningsplats och 
växelvård 

FC X Verkställs av VO 

4.9.15 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form 
av dagomsorg 

FC X Verkställs av VO 

4.10 Funktionsstöd, LSS 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt 
att vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.10.1 1 § LSS Beslut om personkretstillhörighet FC X  
4.10.2 7 §, 9 § 1st. 2 

och 9a § LSS 
Beslut om insats i form av personlig 
assistans eller ekonomiskt stöd till 
skälig kostnad för sådan assistans om 
behovet inte täcks via SFB 

FC X  

  - upp till 30 tim/v  X  
  - över 30 tim/v  X  
4.10.3 7 §, 9 § 1 st.2 

och 9a § LSS 
Beslut om tillfällig utökning av 
Personlig assistans 
- upp till 20 tim/v 
- över 20 tim/v 

FC  
 
X 
X 

 

4.10.4 9 § 2 LSS Beslut om förhöjt timbelopp för 
ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistans 
- upp till 12 % utöver schablonbelopp 
- mer än 12 % utöver schablonbelopp 

 
 
 
FC 
Utskott 

 
 
 
X 

 

4.10.5 7 § och 9 § 1 
st. 3 LSS 

Beslut om insats i form av 
ledsagarservice, inklusive LOV 
- upp till 20 tim/mån 
- över 20 tim/mån 

FC  
 
X 
X 

 

  - upp till 20 tim/mån    
  - över 20 tim/mån  X  
4.10.6 7 § och 9 § 

1st. 4 LSS 
Beslut om insats i form av 
kontaktperson 

FC X  
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4.10.7 4 § FSS Utredning och förordnande av 
kontaktperson eller stödfamilj 

FC X  

4.10.8 7 § och 9 § 
1st. 5 LSS 

Beslut om insats i form av 
avlösarservice i hemmet, inklusive 
LOV 

FC   

  - upp till 20 tim/månad  X  
  - över 20 tim/månad  X  
4.10.9 7 § och 9 § 

1st. 6 LSS 
Beslut om insats i form av 
korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 

   

  - upp till 20 dygn/år FC X  
  - över 20 dygn/år Utskott   
      

4.10.10 7 § och 9 § 7 
st. LSS 

Beslut om insats i form av 
korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år 

FC X Verkställs av nämnden 
för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

4.10.11 7 § och 9 § 
st. 8 LSS 

Beslut om insats i form av 
familjehem för barn och ungdom 

FC X Medgivande enligt 6 
kap 6 § SoL ska tas av 
nämnden 

4.10.12 7 § och 9 § 
1st. 8 LSS 

Beslut om insats i form av bostad 
med särskild service för barn och 
ungdom 

FC X  

   
Beslut om köp av plats i annan 
kommun eller hos annan utförare 

  
X 

 
Köp av plats beviljas 
för 1 år i taget 

4.10.13 7 § och 9 § 
1st. 9 LSS 
 

Beslut om insats i form av bostad 
med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna 
 
Beslut om köp av plats i annan 
kommun eller hos annan utförare 

FC X 
 
 
 
 
X 

 

 

 

 

Köp av plats beviljas 
för 1 år i taget 

4.10.14 7 § och 9 § 
1st. 10 LSS 

Beslut om insats i form av daglig 
verksamhet 
 

FC X  

  Beslut om köp av plats i annan 
kommun eller hos annan utförare 

 X Köp av plats beviljas 
för 1 år i taget 

4.10.15 7 § och 9 §  
p 2-10 LSS 

Omprövning av gynnande beslut 
under giltighetstiden 

FC X Vid förändrat behov 
och/eller förhållanden 

4.10.16 16 § LSS Beslut om förhandsbesked till person 
som tänker bosätta sig i kommunen  

FC X  
 16, 16a, 16b 

§§ LSS 
Beslut om insatser för enskild på 
tillfällig vistelse i kommunen 

FC X  
4.10.17 10 § LSS Beslut om upprättandet av individuell 

plan 
FC X  

4.10.18 10 § 2 st. 
LSS 

Underrätta regionen om upprättad 
individuell plan 

FC X Samtycke ska beaktas 
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Delegering av förvaltningschef, Individ & Familjeomsorg, till 
biståndshandläggare inom Vård & Omsorg 
 
Förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg delegerar till biståndshandläggare inom 
förvaltningen för Vård & Omsorg att fatta beslut om kompletterande insatser enligt lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Avser personer över 65 år med tillhörighet 
till LSS personkrets och som bor på särskilt boende enligt socialtjänstlagen inom Vård & 
Omsorg. 

Delegeringen avser följande insatser och gäller från och med 1 maj 2015 och tills vidare. 
Beslut fattade med den andra nämndens delegation ska redovisas varje månad i den nämnd 
som lämnat delegeringen. 
 

4.10.17 1 § LSS Beslut om personkretstillhörighet FC X Verkställs av VO 

4.10.18 7 § och 9 § 
1st. 3 LSS 

Beslut om insats i form av 
ledsagarservice, inklusive LOV 

FC X Verkställs av VO 

4.10.19 7 § och 9 § 
1st. 4 LSS 

Beslut om insats i form av 
kontaktperson 

FC X Verkställs av VO 

 

 

4.11 Funktionsstöd, arvoden och ersättningar 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt att 
vidare-
delegera 

Anmärkning 

4.11.1  Beslut om arvode och omkostnads-
ersättning till kontaktperson eller 
stödfamilj för insats enligt LSS 

FC X Enligt rekom-

mendationer från SKL 

4.11.2 20 § LSS, 
8 kap. 1 § 2 st 
SoL  
6 kap. 2-4 §§, 
SoF   

Beslut om ersättning från förälder för 
kostnader för barn (<18 år) som får 
omvårdnad i annat hem än det egna 
(familjehem eller bostad med särskild 
service för barn och ungdom) 

FC X  

4.11.3 Beslut i KF 9 
december 
2014 (§ 209) 

Beslut om matavgift för ungdomar 
över 18 år som på grund av 
gymnasiestudier på annan ort, bor i 
bostad med särskild service enligt 
SoL och LSS  

FC X  

4.11.4 8 kap 2 – 9 §§ 
SoL 

Beslut om avgift inom 
Funktionsstödsenheten  

FC X 
 

Enligt beslut i KF 

4.11.5  Beslut om avgiftsbefrielse vid 
boendestöd 

FC X KF 2014-12-09 
§ 210 

4.11.6 11 § LSS Beslut om utbetalning av ekonomiskt 
stöd enligt 9 § 1st 2 LSS till annan än 
ersättningsberättigad 

FC X  
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4.11.7 9 § 1st. 2 och 
9a § LSS 

Beslut om sjuklön vid ordinarie 
assistents sjukdom 

FC X  

4.11.8 12 § LSS Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd som har beviljats 
enligt 9 § 1st 2 LSS och som har 
erhållits på felaktig grund 

FC X  

4.11.9 18 § LSS Beslut om avgift från enskild med 
assistansersättning för vilken 
kommunen är assistansanordnare 

FC X  
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5 Allmänt 

5.1 Ordförandebeslut 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt 
att vidare-
delegera 

Anmärkning 

5.1.1 6 kap. 39 § KL  Rätt att fatta beslut i ärenden som är 
så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande  Ska anmälas vid 

nämndens/utskottets 

nästa sammanträde 

 

5.2  Sekretess och dataskydd 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt att 
vidare-
delegera 

Anmärkning 

5.2.1 2 kap. 14 § TF 

6 kap. 4, 5 §§ 
OSL 

10 kap. 3, 4, 
13, 14 §§ OSL 

Beslut att inte lämna ut allmän 
handling eller uppgift ur sådan samt 
uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande  

FC X  

5.2.2 Artikel 28, 
dataskydds- 
förordningen 
(GDPR)  

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal FC   

5.2.3 Artikel 35 
dataskydds-
förordningen 
(GDPR)  

Beslut att godkänna 
konsekvensbedömning 

FC  Dataskyddskontakt 
upprättar 
konsekvens-
bedömning som 
ligger till grund för 
beslut 

5.2.4 Artikel 37 
dataskydds-
förordningen 
(GDPR)  

Beslut att utse dataskyddsombud för 
nämnden  

FC  Dataskyddskontakt 
ska informera 
integritetsskydds-
myndigheten. 

5.2.5 Artikel 15, 
dataskydds- 
förordningen 
(GDPR)  

Beslut ifråga om utlämnande av 
registerutdrag 

FC X  

5.2.6 Artikel 16 och 
17, 
dataskydds- 
förordningen 
(GDPR)  

Beslut om radering eller rättelse av 
personuppgifter 

FC X  



Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 
 

23 
 

5.2.7 Artikel 18, 
dataskydds- 
förordningen 
(GDPR)  

Beslut om begränsning av behandling 
av personuppgifter 

FC X  

5.2.8 Artikel 12 p. 5 
b, dataskydds- 
förordningen 
(GDPR)  

Beslut om att vägra att tillmötesgå en 
begäran från en registrerad 

FC X  

5.2.9 Artikel 33, 
dataskydds- 
förordningen 
(GDPR)  

Beslut om att anmäla 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet 

FC X  

5.3  Tillsynsärenden 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt att 
vidare-
delegera 

Anmärkning 

5.3.1 
 

14 kap 6 § 
SoL 
24 e § LSS 

Avsluta utredning enligt lex Sarah 
med beslut om huruvida det 
rapporterade var ett missförhållande 
eller en påtaglig risk för ett 
missförhållande  

FC X Enligt beslutad rutin.  
Ersätts vid förfall av vc. 

5.3.2 14 kap 7 § 
SoL 

24f § LSS 

Anmälan till IVO om allvarliga 
missförhållanden eller påtaglig risk 
för allvarligt missförhållande  

FC X Enligt beslutad rutin.  
Ersätts vid förfall av vc. 
 
Information till nämnden 

5.3.3  Yttrande till tillsynsmyndighet FC  Med tillsynsmyndighet 
avses JO, JK, 
Socialstyrelsen och IVO 

5.3.4 16 kap 6f § 
SoL och 28f 
LSS 

Rapportera till IVO och revisorer, 
som avses i 3 kap 10 § 
kommunallagen, de gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre 
månader  

FC  X  

5.3.5 16 kap 6f § 
SoL och 28f 
2 st. LSS 

Rapportera till IVO och revisorer, 
som avses i 3 kap 10 § 
kommunallagen, gynnande beslut 
som avbryts och som därefter inte 
verkställts inom tre månader 

FC X  

5.3.6 23 § 2 st. 
LSS 

7 kap. 1 § 
SoL 

Anmälan till IVO om 
tillståndspliktig verksamhet  

FC X  
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5.4  Övrig handläggning av ärende, yttranden 
Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med rätt att 
vidare-
delegera 

Anmärkning 

5.4.1 Gemensamt 
reglemente för 
kommun-
styrelsen och 
övriga 
nämnder 

Utse ombud med rätt att föra talan 
i alla mål och ärenden som enligt 
lag eller annan författning 
ankommer på nämnden eller på 
annat sätt faller inom nämndens 
ansvarsområde 

FC   

5.4.2 10 kap 2 § 
SoL 
 

Föra talan i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller 
förvaltningsrätt 

FC X  

5.4.3 10 kap 1 och 2 
§§ SoL 
6 kap 37 § och 
38 § 3 KL 

Överklagande samt yrkande om 
inhibition när Förvaltningsrätten 
eller kammarrätten ändrat 
nämndens beslut och detta beslut 
fattas av nämnden samt avgivande 
av yttrande i ärenden där 
ursprungs-beslutet fattas av 
nämnden  

Nämndens 
ordförande 

  

5.4.4 10 kap 1 och 2 
§§ SoL 
6 kap 37 § och 
38 § 3 KL 

Överklagande samt yrkande om 
inhibition när Förvaltningsrätten 
eller Kammarrätten ändrat 
nämndens beslut och detta beslut 
fattas av delegat samt avgivande 
av yttranden i ärenden där 
ursprungs-beslutet fattas av 
delegat 

FC X  

5.4.5 37, 38, 39, 45 
och 46 §§ FL 

Prövning att överklagande har 
skett i rätt tid och avvisande av 
överklagande som kommit in för 
sent. Beslut om omprövning ska 
ske. 
Överlämnande till 
besvärsmyndighet 

FC X  

5.4.6 37 och 38 §§ 
FL 

Omprövning av beslut samt 
yttrande i ärenden 

FC X  

5.4.7 3 § lagen om 
offentligt 
biträde 

Anmälan om behov av offentligt 
biträde  

FC X I LVU ärenden har 
nämnden ett ansvar för att 
den berörde får hjälp med 
offentligt biträde. Ansökan 
lämnas till nämnden som 
bifogar eget yttrande och 
lämnar vidare till behörig 
myndighet  

5.4.8 5 kap 2 § 
Socialtjänst- 
förordningen 

Framställning till domstol om att 
ett barn är i behov av målsägande-
biträde 

FC X  
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5.4.9 5 kap 3 § 
socialtjänst-
förordningen 
15 § 6 LSS 

Anmäla till överförmyndare om 
att god man eller förvaltare enligt 
föräldrabalken bör förordnas för 
någon, att någon inte längre bör 
ha förvaltare, eller att 
förhållandena talar för att en 
förälder inte kommer att förvalta 
sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt 

FC X  

5.4.10 15 § 2 st FL Förelägga ombud att styrka sin 
behörighet genom en fullmakt 

FC X  

5.4.11 14 § 2 st FL Avvisande av ombud eller biträde Utskott   
5.4.12 7 kap. 4 § KL Beslut om jäv avseende 

tjänsteman  
FC  Om FC omfattas av 

jävsinvändningen prövas 

frågan av nämnden 
5.4.13 12 § FL Avslå begäran om att 

myndigheten ska avgöra ett 
ärende 

FC X  

5.4.14 2a kap 10 § 
SoL 

Begäran om överflyttning av 
ärende till nämnd i annan 
kommun 

FC X  

5.4.15 2a kap 11 § 
SoL 

Ansökan hos IVO om 
överflyttning av ärende 

Utskott   

5.4.16 2a kap 10 § 
SoL 

Meddela inställning i fråga om 
mottagande av ärende från annan 
kommun 

FC X Beslut om pågående 
insats tas över såsom 
vore det vårt eget 

5.4.17 11 § 8 p  
förordning om 
belast-
ningsregiste 
4 § 9 p  
förordning om 
miss-
tankeregister 

Begäran om utdrag ur 
belastningsregister och 
misstankeregister 
 

FC X I samband med 
utredning om 
familjehem, 
kontaktfamilj, 
kontaktperson och 
adoption samt ärenden 
som rör barns vårdnad, 
boende och umgänge, 
samt vid åtgärder enligt 
LVU och LVM samt vid 
utseende av särskild 
handläggare vid 
verkställighet av 
ungdomsövervakning 

5.4.18 11§ Lag med 
särskilda 
bestämmel-ser 
om unga 
lagöver-
trädare 

På begäran från åklagare lämna 
yttrande i fråga om den som 
misstänks för brott begånget före 
18 års ålder 

FC X  

5.4.19 6 och 9 §§ Lag 
om särskild 
person-
utredning i 
brottmål 

På begäran lämna upplysningar 
om en misstänkt och föreslå 
behövliga åtgärder. 
På begäran lämna upplysning om 
huruvida en utlänning som 
riskerar utvisning på grund av 
brott har barn i Sverige och om 

FC X  
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barnets behov av kontakt med 
utlänningen, hur kontakten varit 
och hur den skulle påverkas av att 
utlänningen utvisas. 

5.4.20 6 § Lag om 
särskild 
personutred-
ning i brottmål 

På begäran från rätten, åklagaren 
eller kriminalvården lämna 
upplysningar om den misstänkte 
är aktuell i ett ärende eller inte 

FC X Endast ja eller nej svar 

5.4.21 12 kap 10 § 
SoL 

På begäran lämna uppgifter till 
domstol, åklagarmyndighet, 
polismyndighet, 
kronofogdemyndighet eller 
Skatteverket om någon vistas i ett 
HVB-hem eller i familjehem 

FC X  

5.4.22 12 kap 10 § 
SoL 

Lämna uppgifter som angår 
misstanke om brott, förhindra 
förestående/ avbryta pågående 
brott till myndighet som har att 
ingripa mot brottet 

FC X Regleras i 10 kap 21-23 §§ 
och 10 kap 19 § 
offentlighets- och 
sekretesslagen 

5.4.23 31 kap 2 § 1 st 
BB 

Yttrande till rätten när den som 
begått brottslig gärning kan bli 
föremål för LVM-vård 

FC X  

5.4.24 38 § LUL Begäran hos åklagare om förande 
av bevistalan 

FC X För någon som misstänks 
för brott före femton års 
ålder 

5.4.25 16 kap 9 b § 
OSL 

Lämna uppgifter till 
Kriminalvården för upprättande 
och uppföljning av 
verkställighetsplan vid 
ungdomsövervakning   

FC X  

5.4.26 12 kap 7 § 
SoL 

Lämna uppgift till annan 
myndighet om utbetalad 
ekonomisk hjälp 

FC X Viss utsedd administratör 

5.4.27 12 kap 7 § 
SoL 

Lämna uppgift till annan 
socialnämnd i kommunen om en 
person är aktuell i ett ärende eller 
inte 

FC X Endast ja eller nej svar 

5.4.28 12 kap 10 § 
SoL 

Lämna uppgift om en studerande 
som behövs för prövning av ett 
ärende om avskiljande av denne 
från högskoleutbildning 

FC X  

5.4.29 12 kap 6 § 
SoL 

På begäran lämna ut 
personuppgifter till statliga 
myndigheter för 
forskningsändamål 

FC X  

5.4.30 6 kap 11 § 
Smittskydds-
lagen 

Lämnande av upplysningar till 
smittskyddsläkare 

FC X  

5.4.31 6 kap 12 §  
Smittskydds-
lagen 

Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

FC X  
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5.4.32 20 kap 8 a § 
Ärvdabalken 

Dödsboanmälan till Skatteverket FC X Skattekontoret ska 
underrättas om vem som är 
delegat 

5.4.33 3 § st 2 
Passförord-
ningen 

Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdanden av pass utan 
vårdnadshavarens medgivande 

FC X  

5.4.34 44 och 45 §§ 
lagen om 
personnamn 

Yttrande enligt lagen om 
personnamn 

FC X  

5.4.35 3 kap 8 § och 
5 kap. 2 § 
Körkorts-
förordningen 

Yttrande i körkortsärenden FC X  

5.4.36 5 § Hemvärns-
förordningen 

Yttrande angående antagning till 
hemvärnet 

FC X  

5.4.37 17 a § 2 st. 
folkbok-
föringslagen 

Yttrande till Skatteverket vid 
utredning av frågor om skyddad 
folkbokföring eller 
sekretessmarkering i 
folkbokföringen  

FC X  

5.4.38 BrB 

10 kap 2 § 
OSL 10 kap. 
18 - 24 §§ 
OSL 

Beslut att lämna uppgifter om 
misstanke om vissa brott till 
åklagarmyndighet, 
Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen eller någon 
annan myndighet som har till 
uppgift att ingripa mot brottet  

FC X Ovillkorlig 
anmälningsskyldighet 
föreligger inte. 

5.4.39 12 kap. 10 § 
SoL 

10 kap. 2 § 
OSL 

10 kap. 18 § 
OSL 

Beslut om att polisanmäla brott 
mot den egna verksamheten. 

FC X  

5.4.40 6 § 
bidragsbrotts-
lagen 

Beslut ifråga om polisanmälan av 
bidragsbrott 

FC X  

5.4.41 3 § lagen om 
underrättelse-
skyldighet vid 
felaktiga 
utbetalningar 
från välfärds-
systemen 

Beslut ifråga om underrättelse till 
annan myndighet vid misstanke 
om felaktig utbetalning från 
välfärdssystemen 

FC X  
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5.4.40 

5.4.41 

10 kap. 20 a § 
OSL 

Beslut om att lämna uppgift om 
djur till kontrollmyndighet för 
djurskydd eller Polismyndigheten 

FC X Uppgift får lämnas 
endast om det bedöms 
att bristen inte kan 
åtgärdas i samråd med 
den som håller djuret 

5.4.41 

5.4.42 

6 kap. 1 a § 
OSL 

Beslut om förskottsbetalning vid 
begäran om att få ut en kopia av 
en allmän handling  

FC X  
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6 Ekonomi 

6.1 Inköp, avtal, upphandling 
Nr Lagrum/stöd Delegeringens omfattning Delegerat 

till 
Med 
rätt att 
vidare-
delege
ra 

Anmärkning 

6.1.1 Kommunens 
tillämpningsföreskrifter 
för upphandlingspolicy 

Beslut om upphandling inom 
nämndens verksamhetsområde. 
Beslutanderätten innefattar även 
att godkänna tilldelning och 
underteckna avtalet. 

FC 

 

X 

 

 

6.1.2 Nämndens beslut om 
nämndbudget och 
Kungsbacka styrmodell 

Beslut om förvaltningsbudget 
med fördelning på 
verksamhetsnivå. 

FC   

6.1.3 Kommunens 
attestreglemente 

Utse beslutsattestanter FC   

6.1.4 Regler för kommunens 
likvidplanering, krav- 
och inkassoverk-
samhet och 
kontanthantering  

Fastställt av 
kommunfullmäktige 
2010-09-07, § 160 

Beslut om att avskriva utestående 
fordringar upp till ett basbelopp 

Beslut om att avskriva utestående 
fordringar om högst ett basbelopp 
gentemot gäldenär avseende 
hyresskuld till IF 

FC 

 

FC 

 

 

 

X 

 

6.1.5  Skadestånds- och 
ersättningsärenden, högst ett 
basbelopp 

FC  Efter samråd med  

kommunjurist 

6.1.6  Inhyrning, uthyrning och 
uppsägning av fastigheter, lokaler 
och lägenheter 

FC X 

 

 

6.1.7  Ansöka om bidrag från statliga 
myndigheter 

FC X  

6.1.8 8 kap. 1 § LOV Beslut ifråga om godkännande av 
sökande som leverantör av 
tjänster inom valfrihetssystemet, 
avlösning och ledsagning 

FC   
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6.1.8 

6.1.9 

8 kap 3 § LOV Träffa avtal för förvaltningen i 
enlighet med av nämnden med 
godkända utförare inom 
valfrihetssystemet, avlösning och 
ledsagning 

FC    

6.1.10 Förfrågningsunderlag 
LOV 

Beslut ifråga om uppsägning eller 
hävning av avtal med utförare 
inom valfrihetssystemet, 
avlösning och ledsagning 

FC   

6.1.9 

6.1.11 

Lagen om offentlig 
upphandling 

Träffa avtal för förvaltningen i 
enlighet med av nämnden 
beslutade entreprenader 

Ordförande 

FC 

   

6.1.10 

6.1.12 

9 kap. 4 § SoL 

 

Beslut om att helt eller delvis 
efterge ersättningsskyldighet 
enligt 8 kap. 1 § SoL 

Utskott   



Delegeringsförteckning Kungsbacka kommun 
 

31 
 

7 Personal 

Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt 
att 
vidare-
delegera 

Anmärkning 

7.1 LAS, AB  3-5  
§§ 
kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Beslut om tillsvidareanställning 
och tidsbegränsade anställningar 
längre än sex månader av chefer 
direkt underställda 
förvaltningschefen. 

FC  Samråd med Au/presidiet 

under rekryteringsprocessen 

Tidsbegränsad anställning 

kortare än 6 månader är 

verkställighet. 

Innefattar lönesättning och 

samtliga övriga 

anställningsvillkor enligt 

Kungsbackas lönestruktur. 
7.2 LAS, AB 3-5 

§§ 
kollektivavtal, 
lönepolicy mm 

Beslut om tillsvidareanställning 
och tidsbegränsade anställningar 
längre än sex månader av övriga 
medarbetare 

FC X Tidsbegränsad anställning 

kortare än 6 månader är 

verkställighet. 

Innefattar lönesättning och 

samtliga övriga 

anställningsvillkor enligt 

Kungsbackas lönestruktur. 
7.3 LAS 7 §, AB 

33-35 §§ 
Beslut om uppsägning av 
personliga skäl 

FC X Samråd med HR på 

förvaltningen och 

förhandlingschef 

7.4 LAS 18 § Beslut om avsked FC X Samråd med HR-specialist 
kommunledningskontoret 

7.5 LAS 7 §, AB 
33-35 §§ 

Beslut om uppsägning på grund 
av arbetsbrist 

FC X Samråd med HR på 

förvaltningen och 

förhandlingschef 

7.6  Beslut att avsluta anställning 
enligt särskild överenskommelse. 

FC X – dock 
inte nivå 
underställd 
VC 

Samråd med HR-chef 

7.7 AB 11 § Beslut om disciplinpåföljd i form 
av skriftlig varning 

FC 

 

 

X Samråd med HR på 

förvaltningen 

7.8  AB 10 § mom 
1-3 

Beslut om avstängning FC X Samråd med HR på 

förvaltningen 
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7.9 LOA 7 c §, AB 
8 § 

Beslut om förbud mot utövande 
av bisyssla 

FC X  
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Ny punkt 

Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare-
delegera 

Anmärkning 

5.4.40 6 § 
bidragsbrottslagen 

Beslut ifråga om polisanmälan av 
misstänkt bidragsbrott 

FC X  

 
Kommentar: Bidragsbrottslagen innehåller straffbestämmelser som är anpassade till de särskilda 
förutsättningar som råder vid utbetalning och tillgodoräknande av ekonomiska förmåner och stöd från 
välfärdssystemen. Vidare innehåller lagen en bestämmelse om skyldighet för myndigheter, kommuner 
och arbetslöshetskassor att göra en anmälan till Polismyndigheten om det kan misstänkas att brott 
enligt lagen har begåtts. Syftet med lagen är att minska antalet felaktiga utbetalningar och att stärka 
tilltron till välfärdssystemen. Nämnden föreslås delegera sin beslutanderätt avseende polisanmälan av 
bidragsbrott till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering. 

 

Ny punkt 

5.4.41 3 § lagen om 
underrättelseskyldighet 
vid felaktiga 
utbetalningar från 
välfärdssystemen 

Beslut ifråga om underrättelse till 
annan myndighet vid misstanke 
om felaktig utbetalning från 
välfärdssystemen 

FC X  

 
Kommentar: Om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd har 
beslutats, betalats ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp, ska underrättelse om 
detta lämnas till den myndighet eller organisation som har fattat beslutet. Nämnden föreslås delegera 
sin beslutanderätt avseende sådan underrättelse till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering. 
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Nuvarande lydelse 
 

Nr Lagrum Delegeringens omfattning Delegerat 
till 

Med rätt att 
vidare-
delegera 

Anmärkning 

6.1.5  Skadestånds- och ersättningsärenden, 
högst ett basbelopp 

FC  Efter samråd med  

kommunjurist 

 
Föreslagen lydelse 
 

6.1.5  Skadestånds- och ersättningsärenden, 
högst ett basbelopp 

FC   

 
Kommentar: Ett borttagande av anmärkningen föreslås. Detta då kompetensen för att samråda i denna 
typ av frågor numera finns inom förvaltningen. 
 

 

Nuvarande lydelse 

6.1.8 8 Kap 3 § LOV Träffa avtal för förvaltningen i 
enlighet med av nämnden 
godkända utförare inom 
valfrihetssystemet, avlösning och 
ledsagning 

FC    

 

Föreslagen lydelse 

6.1.8 8 kap. 1 § LOV Beslut ifråga om godkännande av 
sökande som leverantör av 
tjänster inom valfrihetssystemet, 
avlösning och ledsagning 

FC   

6.1.9 8 kap 3 § LOV Träffa avtal med godkända 
utförare inom valfrihetssystemet, 
avlösning och ledsagning 

FC    

6.1.10 Förfrågningsunderlag 
LOV 

Beslut ifråga om uppsägning eller 
hävning av avtal med utförare 

FC   
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inom valfrihetssystemet, 
avlösning och ledsagning 

 
Kommentar: Nämnden föreslås delegera sin beslutanderätt avseende godkännande av leverantörer av 
tjänster inom valfrihetssystemet, samt ifråga om uppsägning eller hävning av avtal med dessa 
leverantörer. Dessa beslut fattas idag av nämnden. Den rådande ordningen har skapat långa 
handläggningstider eftersom alla godkännanden och förändringar i avtal med utförare måste beslutas 
av nämnden.  
Nämnden föreslås även fortsättningsvis äga förfrågningsunderlaget, i vilket krav på leverantören samt 
hur tjänsten ska utföras ställs. Enligt 8 kap. 1 § LOV ska myndigheten godkänna samtliga sökande som 
uppfyller de krav som angetts i annonsen och förfrågningsunderlaget. Genom att nämnden beslutar om 
förfrågningsunderlaget har nämnden, även med de föreslagna ändringarna, kontroll över vilka utförare 
som kan bli aktuella som leverantörer inom valfrihetssystemet.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Yttrande över remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner svar på remiss av Program för räddningstjänst vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen.  

Sammanfattning av ärendet 
 
Under 2022 kommer nya beredskapszoner inom kärnenergiberedskapen att beslutas samt att nya 
regionala beredskapsplaner för kärnenergiberedskapen kommer tas fram. De regionala planerna 
beskrivs i denna remiss från Länsstyrelsen i Halland.  
 
Kommunens nämnder skickar in sina synpunkter till Krisberedskap och säkerhet på KLK som 
sammanställer nämndernas svar till ett gemensamt svar till kommunstyrelsen i slutet på april.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-07 

Yttrande över remiss Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. 2022-02-09 

1. Missiv Program för räddningstjänst 

2. Program för Räddningstjänst 

3. Delplan Utrymning 

4. Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 

5. Delplan Strålningsmätning 

6. Delplan Länsstyrelsens fältplats 

7. Delplan Larm 

8. Delplan Kommunikation 
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9. Delplan Saneringsplan 

10. Kommentarslogg 

11. Sändlista 

Beslutet skickas till 
Krisberedskap och säkerhet, kommunledningskontoret, Kungsbacka kommun 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-02-10 
Diarienummer 

«Databas» «Diarienr» 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över myndighetens remiss: Program för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen (KS 2021-01246).  
Yttrande över Remiss: Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen (KS 2021-
01246). 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Individ och Familjeomsorg anser att de författningsförslag och rekommendationer som 
de regionala beredskapsplanerna för kärnenergiberedskap lämnar i betänkandet i huvudsak är bra och 
relevanta. Nämnden för Individ och familjeomsorg instämmer därför i utredningens förslag, med 
undantag av 3.Delplan Utrymning. 
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Nämnden för Individ om familjeomsorg vill påtala vikten av att länsstyrelsens vid en evakuering av 
den yttre beredskapszonen planerar för transport av särskilt utsatta grupper.  
I Kungsbacka kommun finns det 32 bostäder med särskild service. Nämnden har 13 lokaler där 
brukare har sysselsättning. Individ- och familjeomsorg bedriver även korttidsverksamhet dagar, kvällar 
och helger för både barn och vuxna.  
 
De särskilt utsatta grupper som nämnden bedriver verksamhet för kan ha fysiska och eller 
intellektuella funktionsnedsättningar som försvårar för dem att på egen hand sätta sig i säkerhet. 
Fysiska funktionsnedsättningar kan exempelvis begränsa individers förmåga att förflytta sig, med eller 
utan stöd av personer eller hjälpmedel. Intellektuella funktionsnedsättningar kan innebära svårighet att 
förstå instruktioner, konsekvenser av sitt handlande eller möjlighet att kommunicera med sin 
omgivning. För att en evakuering av alla kommuninvånare ska vara möjlig behövs anpassningar av 
transporter så de är fysiskt tillgängliga för alla samt att det finns plats för bland annat rullstolar, 
personligt förskrivna hjälpmedel och medicintekniskutrustning som behöver följa med till 
mottagningsplatserna. Det finns även individer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan åka 
tillsammans med andra i en stor buss. Vissa individer kan bli stressade av stora folksamlingar, nya 
situationer och oförutsägbarheten som en evakuering innebär vilket kan skapa ett utmanande beteende. 
Mottagningsplatserna behöver även vara handikappanpassade.  
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I övrigt har kommunen flera kommuninvånare som är beviljade personlig assistans, antingen från 
nämnden för Individ- och familjeomsorg eller från Försäkringskassan. Individer med personlig 
assistans kan ha liknande hjälp- och stödbehov som de individer som beskrivits ovan. Insatsen 
personlig assistans bedrivs av såväl av nämnden som av privata utförare.  
Nämnden för Individ och familjeomsorg ser gärna att länsstyrelsen beskriver transporten för 
ovanstående målgrupper i kärnenergiberedskapsplanen. 
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Postadress:301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland

Sändlista

Danska 
beredskapsstyrelsen -

Falkenbergs kommun kontaktcenter@falkenberg.se 

Frivilliga flygkåren n@ffk.se

Försvarsmakten, 
Västra militärregionen mrv-j9@mil.se

Göteborgs universitet -

Hallandstrafiken hallandstrafiken@hlt.se

Halmstads kommun direkt@halmstad.se

Hylte kommun kommunen@hylte.se

Jordbruksverket jordbruksverket@sjv.se

Kungsbacka kommun info@kungsbacka.se

Kustbevakningen registrator@kustbevakningen.se

Laholms kommun kommun@laholm.se

Livsmedelsverket livsmedelsverket@slv.se

Lokala säkerhetsnämnden,
Varberg ks@varberg.se

Länsstyrelsen i 
Jönköpings län jonkoping@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar län kalmar@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i 
Kronobergs län kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Skåne skane@lansstyrelsen.se

Remiss

Datum
2021-12-20

Ärendebeteckning 
452-9608-2021
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Länsstyrelsen Uppsala län uppsala@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen  
Västerbotten vasterbotten@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen  
Västra Götaland vastragotaland@lansstyrelsen.se

Marks kommun markskommun@mark.se

Myndigheten för 
samhällsskydd och
beredskap registrator@msb.se;

Polisen Region väst registrator.vast@polisen.se

Polismyndigheten registrator.kansli@polisen.se

Region Halland regionen@regionhalland.se

Regionala resursgruppen, 
RRG -

Ringhals AB beredskap.ringhals@vattenfall.com

Räddningstjänsten,
Storgöteborg raddningstjansten@rsgbg.se

Räddningstjänsten Väst rvast@rvast.se

Sjöfartsverket (JRCC) sjofartsverket@sjofartsverket.se

SMHI registrator@smhi.se

Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

SOS Alarm webb@sosalarm.se

Strålsäkerhets-
myndigheten registrator@ssm.se

Sveriges Radio -

Trafikverket trafikverket@trafikverket.se

Varbergs kommun varbergdirekt@varberg.se
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.



Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Remiss - Program för räddningstjänst vid utsläpp 
av radioaktiva ämnen 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01246 

Begäran om yttrande avser Byggnadsnämnden 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Service 
Nämnden för Teknik 
Nämnden för Vård & Omsorg 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2022-03-04 

Direktiv/Övrigt • Se instruktioner/läsanvisningar i bifogat 
Följebrev från kommunstyrelsens 
handläggare. 

• Själva remissunderlaget hämtas via 
nedanstående länk från Länsstyrelsen: 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJAr
azrzqmAtmun8nYteHb 

 

https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJArazrzqmAtmun8nYteHb
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/RJArazrzqmAtmun8nYteHb
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Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 

Christian B Andersson 
0300-837318 
Utvecklingsledare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023 - Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Individ & Familjeomsorg  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023. 

Sammanfattning av ärendet 
I nämnden för Individ & Familjeomsorgs konkurrensutsättningsplan anges att förvaltningen årligen 
ska ta fram förslag till årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet för Individ & Familjeomsorg.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-01 

Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

 

Karin Martinsson     Christian Andersson 

Förvaltningschef     Utvecklingsledare 
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Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2022 
 

Bakgrund 
 
I Nämnden för Individ & Familjeomsorgs konkurrensutsättningsplan anges att förvaltningen årligen 
ska ta fram förslag till årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet för Individ & 
Familjeomsorg. Årsplan ska innehålla förslag på vilken eller vilka av nämndens verksamheter som 
eventuellt ska konkurrensutsättas nästkommande år. 
Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet ska tillsammans med konkurrensutsättningsplanen 
möjliggöra en långsiktig planering gällande konkurrensutsättning av nämndens verksamhet. 

Konkurrensutsättning av kommunal drift  
Förvaltningen har idag ledsagning och avlösarservice enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.  

Egenregianbud 
I enlighet med kommunens Policy för konkurrensprövning ska nämnden fatta beslut om den 
kommunala regin ska tillåtas att lämna anbud i nämndens konkurrensutsättningar. 

Ett anbud från kommunal regi, ett så kallat egenregianbud, innebär att förvaltningens egen 
verksamhet konkurrerar med externa anbudsgivare om uppdraget att driva den konkurrensutsatta 
verksamheten. 

Årsplan 2022-2023 
Förvaltningen ser helst att nämnden avvaktar konkurrensutsättning av förvaltningens verksamheter. 
Och att fortsätta med det pågående arbetet under 2022-2023 med förvaltningens 
förfrågningsunderlag med LOV, om ledsagning och avlösarservice samt med att utveckla ett 
samarbetet mellan Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg för att tillsammans certifiera 
utförare. Samt att arbeta med rutiner och information kring arbetet med valfrihet inom ledsagning 
och avlösarservice till brukarna.  
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Karin Martinsson 
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YTTRANDE 

 
Yttrande över kommunrevisionens granskning: Granskning av kommunens interna 
kontroller för att motverka kvalificerade väldfärdsbrott 
 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg välkomnar granskningsrapporten och är enig i att nämnden bör 
höja kunskapsnivån om och utveckla det förebyggande arbetet gällande kvalificerad 
välfärdsbrottslighet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att rekommendationerna som lämnas i rapporten är 
relevanta och de kommer att omhändertas 

Nämndens ställningstagande i detalj 
Kommunrevisionen har begärt att nämnden för Individ & Familjeomsorg ska svar 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? 

 

Kontrollmiljö 
Bedömning utifrån hur nämnden har säkerställt en god kontrollmiljö avseende risk för välfärdsbrott. 

Rekommendation: att nämndspecifika riktlinjer tas fram som förhåller sig till att undvika eller 
minimera risken för interna och externa oegentligheter. 

Nämndens omhändertagande: förslag till nämndspecifika riktlinjer kommer att tas fram från 
förvaltningen till nämnden för beslut senast 221031. Ansvarig är ekonomichef. 
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Riskbedömning 
Bedömning utifrån om det genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i 
organisationen. 

Rekommendation: att en övergripande analys av risken för kvalificerade välfärdsbrott genomförs i 
verksamheten med utgångspunkt i en processkartläggning. 

Nämndens omhändertagande: En övergripande analys av risken för kvalificerade välfärdsbrott 
avseende nämndens ansvarsområden kommer att tas fram av förvaltningen och redovisas för nämnden 
senast 221031. Ansvarig: ekonomichef. 

 

Rekommendation: att förvaltningen kartlägger samtliga potentiella risktillfällen i de 
handläggningsprocesser som är exponerade för kvalificerad välfärdsbrottslighet. 

Nämndens omhändertagande: utifrån den analys som görs av risken för kvalificerade välfärdsbrott 
kommer potentiella risktillfällen i handläggningsprocesser exponerade för kvalificerad 
välfärdsbrottslighet att identifieras senast 221031. Ansvarig: ekonomichef. 

 

Rekommendation: att risken för kvalificerade välfärdsbrott inkluderas i årlig riskbedömning inom 
ramen för nämndens internkontroll. 

Nämndens omhändertagande: risk för kvalificerade välfärdsbrott kommer att inkluderas i nämndens 
interkontrollplan från och med 2023. Ansvarig: utvecklingschef. 

 

Kontrollaktiviteter 
Bedömning utifrån att kontrollsystemet är effektivt för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott. 

Rekommendation: att den övergripande samordningen, infrastrukturen och stödverksamheten för det 
brottsförebyggande arbetet i nämnden förstärks. 

Nämndens omhändertagande: Förvaltningen ska göra en analys av vilket behov som finns av att 
stärka det brottsförebyggande arbetet i nämnden och därefter förstärka inom de områden där det 
behövs senast 221031. Ansvarig är förvaltningschef. 

 

Rekommendation: att förvaltningens arbete med kontroller sker riskbaserat och systematiskt. 

Nämndens omhändertagande: förvaltningens arbete sker redan riskbaserat och systematiskt, men 
kontroller avseende kvalificerade välfärdsbrott kommer att ingå i arbetet med internkontroll senast 
2023. Ansvarig: utvecklingschef. 
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Rekommendation: att man höjer kompetensen kring kvalificerade välfärdsbrott inom organisationen, 
bl a genom att ta fram en anpassad utbildningsplan. 

Nämndens omhändertagande: Samtliga berörda nämnder kommer att samverka för att ett 
utbildningsmaterial tas fram under 2022. Ansvarig för att bidra i det arbetet är utvecklingsledare 
kvalitet och att utbildningen sedan genomförs ansvarar utvecklingschef för. 

 
Rekommendation: att rutiner utarbetas för FUT-utredning, återkrav och polisanmälan. 

Nämndens omhändertagande: förvaltningen har ett samarbete med Skatteverket och ska formalisera 
samarbete även med Försäkringskassan i denna fråga. I dessa samarbeten ska ingå att tydliggöra hur 
polisanmälan av avsiktliga felutbetalningar bäst görs. Förvaltningen ska ta fram rutiner för utredning 
och åtgärder vid misstanke om felaktig utbetalning och/eller bidragsbrott (FUT).  

Åtgärden ska vara genomförd 2022-12-31 och ansvarig är ekonomichef.  

 

Rekommendation: att risken för avsiktliga felutbetalningar inkluderas i internkontrollplanen. 

Nämndens omhändertagande: risken för avsiktliga felutbetalningar kommer att inkluderas i 
interkontrollplanen från och med 2023. Ansvarig: utvecklingschef. 

 
Rekommendation: att risken för avsiktliga felutbetalningar inkluderas i det systematiska 
kvalitetsarbetet och att specifika egenkontroller kopplat till detta utarbetas. 

Nämndens omhändertagande: risken för avsiktliga felutbetalningar kommer att inkluderas i det 
systematiska kvalitetsarbetet och specifika egenkontroller kommer att kopplas till detta arbete senast 
221031. Ansvarig är utvecklingsledare kvalitet. 

 

Information och kommunikation 
Bedömningen avser om information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda medarbetare 
sprids. 

Rekommendation: att arbetssätt ses över för att samverka internt och externt. 

Nämndens omhändertagande: arbete och samverkan pågår för att säkerställa goda rutiner gällande 
arbetet med kvalificerade välfärdsbrott. Berörda medarbetare kommer under året ta del av det 
utbildningsmaterial som kommer att tas fram. Ansvarig är utvecklingschef.   

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 4 (4) 

 

Rekommendation: att förvaltningen formaliserar samarbeten med relevanta myndigheter. 

Nämndens omhändertagande: förvaltningen har redan ett samarbete med Skatteverket och ska 
formalisera samarbete även med Försäkringskassan i denna fråga. I dessa samarbeten ska ingå att 
tydliggöra hur polisanmälan av avsiktliga felutbetalningar bäst görs. 

Åtgärden ska vara genomförd 2022-12-31 och ansvarig är ekonomichef.  

 

Tillsyn (övervakande aktiviteter) 
Bedömningen avser om processen följs upp och återrapporteras till rätt nivå. 

Rekommendation: att föra statistik och analysera förekomsten av felaktiga utbetalningar. 

Nämndens omhändertagande: Statistik förekomsten av felaktiga utbetalningar kommer att tas fram 
och analyseras. Underlag blir de egenkontroller som ska tas fram och genomföras senast 221031. 

Åtgärden ska vara genomförd 2022-10-31 och ansvarig är utvecklingsledare kvalitet. 

 
Rekommendation: att följa upp om kontroller som framgår i verksamhetsrutiner utförs och 
dokumenteras. 

Nämndens omhändertagande: rekommendationen kommer att omhändertas och inkluderas i 
nämndens internkontrollplan från och med 2023. Ansvarig: utvecklingschef. 

 

 
Karin Martinsson 

Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Granskning av kommunens interna kontroller för att motverka kvalificerade 
väldfärdsbrott 
 

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner yttrande över kommunrevisionens granskning: 
Granskning av kommunens interna kontroller för att motverka kvalificerade välfärdsbrott, daterat 
2022-01-14 och skickar det som sitt svar till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av Kungsbacka kommuns förmåga att stå emot 
organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet genom att identifiera risker i internkontrollen.  
Individ & Familjeomsorg är en av nämnderna som har granskats. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om berörda nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och 
förhindra välfärdsbrott i verksamheten.  

Nämnden har fått rekommendationer inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt tillsyn.   

Nämnden ska med anledning av granskningsrapporten senast den 18 februari 2022 inkomma med svar 
på nedanstående frågeställningar utifrån de rekommendationer som redovisas i rapporten. 

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

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

 Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade 
åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten? 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-01-14 

Yttrande över kommunrevisionens granskning: Granskning av kommunens interna kontroller för att 
motverka kvalificerade välfärdsbrott, 2022-01-14 
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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med allvarliga 
beteendeproblem 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser initiativet besvarat eftersom det redan pågår.  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Varje år placeras ungefär 2 000 ungdomar på institution på grund av allvarliga beteendeproblem. 
Ungdomarna placeras då antingen på särskilda ungdomshem eller på kommunala eller privata Hem för 
vård eller boende (HVB). En alternativ placering för dessa ungdomar är i en så kallad 
behandlingsfamilj. Det är en tidsbegränsad insats där utbildade familjehemsföräldrar tillsammans med 
ett team bedriver behandling. 

Socialstyrelsen har pekat ut en särskild version av behandlingsfamilj TFCO Treatment Foster Care 
Oregon som numer ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Insatser för att motverka normbrytande 

beteende och återfall i brott”. ”Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete för 
barn 6-17 år”. Socialstyrelsen pekar ut att detta är ett alternativ till institutionsvård som bör användas 
vad gäller barn 12-17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. 
 
Om Treatment Foster Care Oregon, TFCO 
TFCO finns i Sverige sedan början av 2000-talet. TFCO är ett manualbaserat beteendeträningsprogram 
som kan användas i arbetet med familjer som har omfattade problem där placering av ungdom på SIS 
eller HVB är nära. Det kan också vara en metod i eftervård till placering.   
Certifiering krävs för att få tillgång till manualen och för att få använda TFCO som behandlingsnamn. 
I Sverige har Humana ensamrätt att utbilda och handleda i TFCO metoden under 
certifieringsprocessen. 
 
Målet med TFCO är att ungdomen ska kunna återförenas med antingen sin ursprungsfamilj eller flytta 
till ett familjehem eller stödboende. Under en behandlingstid på 8–12 månader tränar ungdomen på 
positiva samspel och beteenden i ett specialutbildat hem. Parallellt med att ungdomen tränar nya 
beteenden i en behandlingsfamilj samt med en ungdomsterapeut och färdighetstränare, tränas föräldrar 
i att kunna stötta sin ungdom i dessa nya beteende, till exempel vad gäller konflikthantering och 
kommunikation, med hjälp av en familjeterapeut. Familjens nya färdigheter tränas med hjälp av teamet 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

under programmets gång genom väl planerade och utvärderade hemmaträningar. För att koordinera 
behandlingsupplägg och interventioner har teamet och behandlingsfamiljen en samordnare till hjälp. 
Samordnaren har ansvaret att individualisera ungdomen och föräldrarnas TFCO-program, så att det 
anpassas efter familjens behov. TFCO har sin teoretiska bas i social inlärningsteori. 
 
Effekter av TFCO enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
Åtta studier följde, i de flesta fall, ungdomarna under 24 månader. Sammantaget visar studierna att 
TFCO troligen minskar ungdomarnas kriminalitet och placering på låst avdelning, samt möjligen även 
minskar narkotikamissbruk, psykisk ohälsa samt förekomst av kriminella kamrater. Det vetenskapliga 
underlaget var otillräckligt för att värdera effekten på alkoholmissbruk, psykotiska symtom, sexuellt 
riskbeteende och på förekomsten av tonårsgraviditeter. Det saknas helt studier som belyser TFCO:s 
effekter på fysisk hälsa, upplevd livskvalitet, utbildning samt på yrkesanställning. Det saknas också 
studier om eventuella skadliga eller oönskade effekter av insatserna. 
 
Ekonomiska aspekter enligt SBU  
Vid en granskning fann SBU en dansk rapport som man bedömt tillämpar. I rapporten presenterades en 
modellbaserad kostnadsintäktsanalys som visade att TFCO var kostnadsbesparande jämfört med 
institutionsvård med närmare 900 000 kronor per ungdom i ett livstidsperspektiv. En sammanställning 
av svenska kostnader för placeringar visade att TFCO var mindre kostsamt än institutionsvård vid 
särskilt ungdomshem men något dyrare än HVB, om man räknade med att vårdtiderna var desamma. 
 
Aktuell situation i Kungsbacka 
Kungsbacka har använt sig av TFCO då vi har möjlighet att köpa tjänsten vid behov via Humana.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-01 

Beslutet skickas till 
SverigeDemokraterna (SD) 

 

Karin Martinsson     Ann Törnqvist 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 
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§ 194 Dnr 2021-00319 
Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med 
allvarliga beteendeproblem 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att initiativärendet återkommer efter 
beredning i presidiet.  

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Elisabeth Svensson (SD) och Tina Hald (SD) anmäler 
Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med allvarliga 
beteendeproblem. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende (SD) - Behandlingsfamiljer för barn/ungdomar med allvarliga 
beteendeproblem, daterat 2021-11-17. 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att initiativärendet 
återkommer efter beredning i presidiet.   

Beslutet skickas till 
Carita Boulwén (SD), Elisabeth Svensson (SD) och Tina Hald (SD) 



	
	

																																																																																																																																												Kungsbacka	211117	
	
Initiativärende	angående	behandlingsfamiljer	för	barn/ungdomar	med	allvarliga	beteendeproblem	
	
	
”Individ	&	familjeomsorg	ger	olika	former	av	stödinsatser	efter	individers	och	familjers	behov,	med	
särskilt	ansvar	för	att	barn	och	ungdomar	växer	upp	under	gynnsamma	förhållanden”	
	
När	situationen	för	ett	barn	eller	ungdom	blir	allvarlig	behövs	ibland	ett	omhändertagande,	ibland	
blir	det	akut	och	ett	omedelbart	omhändertagande	måste	då	göras	för	att	så	snabbt	som	möjligt	
skydda	barnet/ungdomen	för	att	utsättas	för	direkt	fara	eller	för	att	skadas.	Ett	omhändertagande	
kan	ske	även	om	samtycke	inte	finns	från	vårdnadshavare	eller	den	unge,	då	med	stöd	av	lagen	med	
särskilda	bestämmelser	om	vård	av	unga,	LVU.	(Om	samtycke	finns	kan	istället	en	SoL	placering	ske)	
	
Grunderna	för	omhändertagande	enligt	LVU	är,	miljöfallen,	vid	ogynnsamma	hemförhållanden	eller	
brister	i	omsorgen,	eller	beteendefallen,	dvs	när	individen	utsätter	sin	hälsa	eller	utveckling	för	en	
påtaglig	risk,	där	kriminalitet	eller	missbruk	ofta	är	anledningen.	Barnet/ungdomen	placeras	då	
exempelvis	i	familjehem,	på	HVB-hem	eller	på	en	SiS-institution.	LVU	i	hemmet	kan	också	
förekomma.		
	
Vi	har	barn/ungdomar	som	är	svårplacerade	och	som	får	omplaceras	upprepade	gånger.	Det	kan	
ibland	bero	på	att	HVB-	eller	familjehemmet	inte	har	de	resurser,	förutsättningar	eller	kompetens	
som	behövs	för	att	möta	upp	den	placerades	ofta	komplexa	behov.	Ibland	har	individen	så	
omfattande	beteendeproblematik	att	en	placering	på	låst	SiS-institution	varit	nödvändig	då	det	
saknats	andra	möjliga	alternativ.	Placering	av	barn/ungdomar	på	institutioner	är	nog	något	som	vi	
alla	är	överens	om	inte	är	det	mest	optimala,	men	tyvärr	ibland	det	enda	alternativet.	
Det	har	där	kommit	flertal	rapporter	om	allvarliga	brister,	att	barnen/ungdomarna	utsätts	för	våld,	
det	florerar	droger	och	de	placerade	riskerar	att	dras	in	i	ytterligare	problematik	och	kriminalitet.		
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	har	bland	annat	därmed	upprepade	gånger	lyft	frågan	angående	
familjehem	med	extra	utbildning	och	som	får	stärkt	stöd	för	att	klara	placeringar	som	är	extra	
krävande	och	för	att	undvika	för	barnen/ungdomen	ogynnsamma	placeringar.		
	
Socialstyrelsen	har	i	dagarna	för	första	gången	gått	ut	med	rekommendationer	om	vilka	insatser	som	
kan	hindra	barn	och	ungdomar	mellan	12-17	år	att	fortsätta	begå	brott,	där	man	lyfter	metoden	
Treatment	Foster	Care	Oregon	som	ett	alternativ	till	placering	på	en	SiS-institution.		
	
Metoden,	där	en	ung	person	placeras	i	behandlingsfamilj,	har	i	forskning	visat	på	både	bättre	resultat	
och	att	det	är	billigare	för	samhället	än	vid	placering	på	SIS.	Insatsen	är	en	kombination	av	
specialiserad	fosterhemsplaceringar,	individualterapi	och	familjeterapi	och	med	ett	behandlingsteam	
som	arbetar	både	med	individen,	fosterfamiljen,	biologisk	familjen	och	skolan.	
Metoden	är	vetenskapligt	beprövad	och	bör	erbjudas	av	Socialtjänsten	som	alternativ	till	
institutionsvård	för	barn	12-17	år	med	hög	risk	för	fortsatt	normbrytare	beteende	enligt	
Socialstyrelsen.	
	
	



Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	på		
	
-Att	ge	förvaltningen	i	uppdrag	att	utreda	möjligheten	att	använda	metoden	Treatment	Foster	Care	
Oregan	som	alternativ	till	placering	där	det	krävs	och	är	möjligt	istället	för	på	institution.		
			

								
	
									Elisabeth	Svensson(SD)	
	
	
										Tina	Hald	(SD)	
	



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2021

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Kontaktfamilj och 9 14 15 20 9 resursbrist 10 resursbrist14 resursbrist 19 resursbrist 3 verkställda 1 verkställt 4 verkställda 3 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya varav 7 nya varav 6 nya varav 9 nya 4 annat skäl 1 annat skäl 1 tackat nej 6 ej verkställda 9 ej verkställda 11 ej verkställda 17 ej verkställda

4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 2 3 4 1 annat skäl 2 annat skäl 3 annat skäl 4 annat skäl 1 ej verkställt 0 3 ej verkställda 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 10 16 18 24 10 16 18 24 10 16 18 24

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Boendestöd enligt 5 6 8 7 4 annat skäl 5 annat skäl 6 annat skäl 5 annat skäl 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt 6 verkställda

SoL 4:1 varav 3 nya varav 4 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 1 resursbrist 2 resursbrist 2 resursbrist 3 ej verkställda 4 ej verkställda 6 ej verkställda 1 ej verkställda

1 avslutat 1 avslutat

Kontaktperson enligt 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 ej verkställt 0 0 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 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 0 1 0 0 0 1 annat skäl 0 0 0 1 avslutat

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 6 8 8 6 6 8 8 6 6 8 8



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 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 8 5 7 9 8 annat skäl 5 annat skäl 7 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt 2 verkställda 7 ej verkställda 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 5 nya varav 4 nya varav 3 nya 1 tackat nej 5 ej verkställda 3 ej verkställda 4 ej verkställda

2 avslutade 1 avslutat

Kontaktperson 5 3 3 2 1 resursbrist 3 annat skäl 3 annat skäl 2 annat skäl 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:4 varav 2 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 4 annat skäl 2 ej verkställda  3 ej verkställda 2 ej verkställda

1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 5 4 4 3 2 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 3 annat skäl 4 ej verkställda 1 verkställt 3 ej verkställda 2 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 2 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 1 resursbrist 2 annat skäl 3 annat skäl 1 avslutat 2 ej verkställda 1 avslutat 1 avslutat

2 annat skäl 1 avslutat

Korttidsvistelse 0 6 1 1 0 2 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 0 4 verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 4 annat skäl 1 ej verkställt

1 avslutat

Bostad med särskild service 1 1 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 11 9 7 1 tackat nej 6 tackat nej 7 tackat nej 6 tackat nej 2 verkställda 3 verkställda 2 verkställda 7 ej verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 3 nya varav 1 nytt 9 resursbrist 4 resursbrist 1 resursbrist 1 reursbrist 8 ej verkställda 8 ej verkställda 7 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 29 30 25 23 29 30 25 23 29 30 25 23



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 2021 och kvartal 4 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Kontaktfamilj och 3 20 1 annat skäl 19 resursbrist3 ej verkställda3 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 9 nya 2 resursbrist 1 tackat nej 17 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet 0 4 0 4 annat skäl 0 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 3 24 3 24 3 24

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Boendestöd enligt 7 7 6 annat släl 5 annat skäl 1 avslutat 6 verkställda

SoL 4:1 varav 6 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 2 resursbrist 6 ej verkställda1 ej verkställda

Kontaktperson enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 1 0 0 0 1 avslutat

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 avslutat

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 8 8 8 8 8 8





Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 3 9 3 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt varav 3 nya 1 tackat nej 2 ej verkställda4 ej verkställda

1 avslutat

Kontaktperson 4 2 1 tackat nej 2 annat skäl 3 ej verkställda2 ej verkställda

enligt LSS 9:4 varav 3 nya 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl

Avlösarservice i hemmet 1 3 1 tackat nej 3 annat skäl 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt 1 avslutat

Korttidsvistelse 1 1 1 resursbrist 1 tackat nej 1 verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:6

Bostad med särskild service 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 7 3 resursbrist 6 tackat nej 1 verkställt 7 ej verkställda

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 1 nytt 4 tackat nej 1 reursbrist 8 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 19 23 19 23 19 23
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2022-02-03 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 
 

 
 

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 4, 2021 
 
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

20, 
varav  
9 nya 

19 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
1 tackat nej 
 

3 verkställda 
17 ej verkställda 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

4, varav 
1 nytt 

4 annat skäl 1 ej verkställt 
3 avslutade 

Summa beslut 24 24 24 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 7, varav 
1 nytt 

5 annat skäl 
2 resursbrist 
  

6 verkställda 
1 ej verkställt 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

0   

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

0   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

1 1 annat skäl 1 avslutat 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

0   

Summa beslut 8 8 8 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

0   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 
 

9, varav 
3 nya 
 

8 annat skäl 
1 tackat nej 

4 verkställda 
4 ej verkställda 
1 avslutat 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
 
 

2 2 annat skäl 2 ej verkställda 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

3, varav  
1 nytt 
 

3 annat skäl 2 ej verkställda 
1 avslutat 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
 
 

1 1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

1 1 resursbrist 
  
 

1 avslutat 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

7, varav 
1 nytt 

6 tackat nej  
1 resursbrist 
 

7 ej verkställda 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   
 
 

Summa beslut 23 23 23 



 
 

Datum 

2022-02-03 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 
 

 
 

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 ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 2021 
 

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 2021-10-01 till 2021-12-31. 

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, 2022-02-03 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021  

 

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 2021-10-01 till 2021-12-31 att 24 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. 14 av dessa 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 19 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 
2021-10-01 till 2021-12-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-10-01 till 2021-12-31. 

 

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 2021-10-01 till 2021-12-31 visar nio beslut enligt lagen 
om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och åtta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 
som inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd. Sju av de inrapporterade besluten är från tidigare 
kvartalsrapportering, sex beslut har verkställts under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
samt bostad med särskild service är 18 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Fyra 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. Den pågående pandemin har även 
bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-01-04 
Diarienummer 

IF 2021-00008 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300834519 
Nämndsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Anmälan av delegationsbeslut, februari 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av anmälda delegationsbeslut för 
perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

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

Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 8, 22 december 2021 och den 
5, 19 januari 2022. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga beslut.   
 

Personal 

2022-01-01 – 2022-01-31 

Attester 

2021-12-01 - 2022-01-31 
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Avtal 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – Nytida Mjörnviksholm, Vuxenenheten.  

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – Rockesholm behandling, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal –skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal – skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Placeringsavtal - Basta Bryggan Nykvarn HVB, Vuxenenheten. 

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal - Villa Vita Mullsjö, Vuxenenheten. 

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

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

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Basta Väst AB, Vuxenenheten.  

Dnr 2022-00005. Placeringsavtal – Basta Väst AB, Vuxenenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Humana AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Humana AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Humana AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2022-00034. Placeringsavtal – Humana AB, Familjehemsenheten.  

Dnr 2021-00356. Uppdragsavtal – Handledning –Multitema Konsult AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00126. Placeringsavtal – Korttidsvistelse, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00126. Placeringsavtal – Bostad med särskild service, Olivia Omsorg, 
Funktionsstödsenheten 

 

Övrigt  

Dnr 2021-00332. Anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00337. Anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00259. Godkännande av konsekvensbedömning enligt artikel 35 EU allmän 
dataskyddsförordning. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-04 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-01-10 
Diarienummer 

IF 2021-00007 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300834519 
Nämndsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av domar och beslut, februari 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Kammarrätten i Göteborg 

Beslut meddelat i mål nr 5400-21, daterad 2021-12-17, saken; Fråga om prövningstillstånd. Individen 
har överklagat förvaltningsrättens dom den 30 augusti 2021 i mål nr 12736-20, gällande personlig 
assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kammarrätten 
meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.   

Beslut meddelat i mål nr 4066-21, daterad 2021-12-27, saken; Fråga om prövningstillstånd. Individen 
har överklagat förvaltningsrättens dom den 4 juni 2021 i mål nr 4935-20, gällande Bostad med särskild 
service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kammarrätten 
meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.   

Protokoll, daterat 2021-12-21, mål nr 7425-21, saken; Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inhibition. Nämnden för Individ & Familjeomsorg i 
Kungsbackas kommun yrkar att kammarrätten beslutar att förvaltningsrättens dom tills vidare inte ska 
gälla (inhibition). Kammarrätten avslår yrkandet om inhibition. 

Protokoll, daterat 2021-12-28, mål nr 7338-21, saken; Umgängesbegränsning vid vård av unga, nu 
fråga om offentligt biträde m. m. Kammarrätten avvisar yrkandet om förordnande av offentligt biträde. 
Kammarrätten av slår yrkandet om rättshjälp. Kammarrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. 
Klagande/individen ges tillfälle att senast den 10 januari 2022 skriftligen slutföra sin talan och yttra sig 
över bifogade aktbilagor. Om något yttrande inte kommer in inom den angivna tiden, kommer målet 
avgöras på det material som finns i målet. 

Beslut meddelat i mål nr 27-22, daterad 2022-01-10, saken; Fråga om prövningstillstånd. Individen har 
överklagat förvaltningsrättens dom den 17 december 2021 i mål nr 14183-21, gällande bostad med 
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särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.   

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 12281-21, daterad 2021-12-16, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande bistånd i form av fortsatt boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 14183-21, daterad 2021-12-17, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten upphäver överklagandet från individen. Nämndens beslut 
den 20 augusti 2018 att bevilja bostad med särskild service gäller därmed fortsatt. 

Dom meddelad i mål nr 11869-21, daterad 2021-12-20, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande bistånd i form av stödperson med tillgång till bil enligt socialtjänstlagen, SoL. 
Förvaltningsrätten avslår individens överklagande.  

Protokoll, daterad 2022-01-11, i mål nr 237-22, saken; Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, nu 
fråga om interimistiskt förordnande. Individen har överklagat nämndens beslut gällande 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS.  Förvaltningsrätten avslår individens yrkande om interimistiskt förordnande. 

Dom meddelad i mål nr 14637-21 och 14638-21, daterad 2022-01-17, saken; Upphörande av vård 
enligt LVU. Individen har överklagat nämndens beslut gällande vård enligt lagen om särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Beslut, daterad 2022-01-26, i mål nr 4019-21, saken; Personkrets enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, nu fråga om vittnesbevisning. Individen har överklagat 
nämndens beslut gällande ansökan om biträde av personlig assistans enligt LSS. Vidare yrkar 
individen att förvaltningsrätten håller muntlig förhandling samt vittnesförhör. Förvaltningsrätten avslår 
individens yrkande om vittnesbevisning i vissa delar. 
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2021-00179. Beslut – IVO avslår Göteborgs stads ansökan enligt 2 a kap. 11 § socialtjänstlagen, 
SoL, om överflyttningsärende till Kungsbacka. 

Dnr 2021-00348. IVO översänder beslut för kännedom. Föreläggande enligt 26 f lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Dnr 2020-00247. Beslut från IVO, dnr 3.2.2-30480/2021, angående tillsyn av bostad med särskild 
service för barn och ungdom vid Lilla Grönkulla.  

Dnr 2021-00106. Beslut från IVO, dnr 3.3.1-39350/2020, angående tillsyn av ej verkställt gynnande 
beslut. IVO avslutar ärendet.   
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Dnr 2021-00107. Beslut från IVO, dnr 3.31-39359/2020, angående tillsyn av ej verkställt gynnande 
beslut. IVO avslutar ärendet.   

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY  

Dnr 2021-00293. IMY beslutar att avsluta ärendet rörande anmälan av personuppgiftsincident. 

Dnr 2021-00321. IMY beslutar att avsluta ärendet rörande anmälan av personuppgiftsincident. 

Dnr 2021-00332. IMY beslutar att avsluta ärendet rörande anmälan. 

Dnr 2021-00337. IMY beslutar att avsluta ärendet rörande anmälan. 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00329. KF § 142 - Policy och riktlinjer för personuppgifter och regler för inbördes 
biträdesförhållanden mellan nämnder. 

Dnr 2021-00097. KF § 175 Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021. 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2018-00226. KS § 314 - Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på distans. 

Dnr 2017-00198. KS § 318 - Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser. 

Dnr 2021-00268. KS § 6 - Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget i 
balans 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-10. 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-01-11 
Diarienummer 

IF 2021-00004 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300834519 
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, februari 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 
för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Dnr 2021-00331. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot ett klagomål på verksamhet 
Bostad med särskild service. Det är nämndens ansvar att utreda klagomålet enligt bestämmelserna i 5 
kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Dnr 2021-00341. Inkommit klagomål från anhörig angående att kommunens e-fakturor på 
boendekostnaden inte kommer löpande varje månad. Ibland skickas en månadsfaktura precis som det 
ska vara men sen kan det gå flera månader till nästa faktura skickas och då kommer en faktura på en 
större klumpsumma på flera månader i efterhand. Detta har pågått alldeles för länge, trots upprepade 
påminnelser om problemet. 

Dnr 2022-00026. Inkommit klagomål från anhöriga angående ingen information om stängning av 
daglig verksamhet vid personalbrist.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-11 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-01-11 
Diarienummer 

IF 2021-00005 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300834519 
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, februari 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-12-01 – 2022-01-31. 

Dnr 2021-00256. Dataskyddsombudets rapport efter regelbunden granskning 2021. 

Dnr 2021-00001. Samordningsförbundet Halland – Styrelseprotokoll, 2021-12-10. 

Dnr 2021-00345. Statsbidrag till kommuner och regioner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom 
hälso- och sjukvård till följd av merkostnader, covid-19 omgång 4. 

Dnr 2022-00025. Öppna jämförelser i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-11. 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-02-03 
Diarienummer 

IF 2022-00010 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Sanna Heikkinen 
07300-83 55 97 
Socialt ansvarig samordn 

1 (2)   
 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 där händelsen bedömts 
ligga inom ramen för hälso- och sjukvård eller arbetsmiljö och därför inte bedöms inom ramen för lex 
Sarah; 
 
2021–00333 – gäller utebliven rengöring av hjälpmedel. 
 
2021–00339 – gäller tillbud. 
 
2022–00001 – gäller felaktig information från legitimerad personal.  
 
2021–00300 – gäller händelse som rapporterats inom personlig assistans men har flyttats över till 
vikariecenter på förvaltningen för Vård & Omsorg, som ansvarar för utredning om eventuell brist.   
 
Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden: 
 
2021–00327 – gäller försenad morgonrutin, inget missförhållande. 
 
2021–00307 – gäller individ på bostad med särskild service som fått reda på uppgifter om en granne, 
ett missförhållande.  
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2021–00311 – gäller förändrade behov vid fraktur för individ på bostad med särskild service, inget 
missförhållande, se bilaga 1.  
 
2021–00181 och 2021–00236 – gäller stark känsla av otrygghet för en individ på bostad med särskild 
service, ett missförhållande, se bilaga 2.  
 
2021–00336, 2021–00340 och 2021–00342 – gäller tre rapporter under sex dygn om personals 
möjlighet att upptäcka individers behov av stöd nattetid på en bostad med särskild service, en påtaglig 
risk för ett missförhållande, se bilaga 3.  
 
2021–00317 – gäller röjande av sekretess, ett missförhållande, se bilaga 4.  
 
2021–00264 – gäller lång handläggningstid för ansökan om avlösarservice och korttidsvistelse, ett 
missförhållande, se bilaga 5.   
 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-02-03 

 

 

Karin Martinsson    Sanna Heikkinen 

Förvaltningschef    Socialt ansvarig samordnare 
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