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Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner upprättad årsredovisning 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är enligt lag skyldig att upprätta årsbokslut och årsredovisning. Årsredovisningens syfte är 

att ge kommuninvånarna, fullmäktige och andra intressenter relevant information.  

Årsredovisningen består bland annat av uppföljning och utvärdering av utfall avseende resultat, 

måluppfyllelse och verksamhetsmått. 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg visar ett resultat på -6,7 miljoner kronor.  

Beslutad åtgärdsplan och genomförda åtgärder har börjat ge effekt. Samtliga verksamheter inom 

förvaltningen har genomfört förändringar med anledning av åtgärdsplanen. Främsta utmaningen för att 

nå en budget i balans är brist på bostad med särskild service. Förvaltningen har köpt externa 

boendelösningar då bostäder inte kunnat erbjudas inom kommunens regi. Det motsvarar en 

kostnadsökning om ca 960 000 per år för en gruppbostadsplats och ca 250 000 per år för en 

servicebostadsplats jämfört med bostäder i egen regi.  

Förvaltningen har betalat 2 miljoner kronor i särskild avgift på grund av ej verkställda beslut inom 

bostad med särskild service.  

Utöver förvaltningens arbete utifrån åtgärdsplan har tillskott av statliga medel förbättrat årets resultat. 

Nämnden har fått 7,2 miljoner kronor i ersättning för sjuklönekostnader som arbetsgivaren haft under 

perioden april - december 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Årsredovisning 2020, Individ & Familjeomsorg 
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1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 

Viktiga händelser inom verksamheten 

Året som gått har till stora delar präglats av arbetet med åtgärdsplan för budget i balans och av pandemin. 

Pandemin har medfört att vi har påskyndat vårt användande av digitala hjälpmedel och har dessutom bidragit till 

ett ökat samarbete mellan verksamheterna. 

Åtgärdsplan för budget i balans 

I februari fattade nämnden beslut om en åtgärdsplan för att nå en budget i balans senast vid utgången av 2022. 

Åtgärdsplanen omfattar 10 punkter och samtliga verksamhetsområden är berörda. Förvaltningen arbetar med 

effektiviseringar, ser över arbetssätt och metoder och har en pågående översyn av stödfunktioner och 

administration, vilket har lett till neddragningar inom flera verksamheter. Inom bostad med särskild service och 

daglig verksamhet har ett stort arbete gjorts med att anpassa personalstyrkan efter stödbehovsmätning. I maj gav 

Kommunstyrelsen nämnden i uppdrag att intensifiera arbetet för att nå budget i balans, vilket bland annat har 

inneburit att nämnden fattat beslut om avveckling av stödet till Jyckens hunddagis. Arbetet med åtgärdsplanen 

har gett resultat under innevarande år och underskottet har minskat kraftigt jämfört med tidigare år. 

Påverkan av covid-19 

Rådande pandemi har inneburit att våra verksamheter har behövt anpassa och ställa om. Under vår och sommar 

genomfördes daglig verksamhet utflyttat på våra bostäder med särskild service och för deltagare med ordinärt 

boende erbjöds daglig verksamhet i ett fåtal lokaler. Beslutet fattades för att minska risk för smittspridning 

bland deltagarna. Korttidsverksamheter stängde under delar av våren. Genom att medarbetare har följt alla 

rutiner och riktlinjer har vi lyckats förhindra smittspridning bland brukarna. Den 1 september återgick daglig 

verksamhet till ordinarie lokaler. Den 9 december fattades beslut om tillfällig nedstängning av daglig 

verksamhet som en följd av en kraftig ökning av sjukdomssymtom hos medarbetare och deltagare. Beslutet 

gäller från och med 10 december till och med 10 januari. 

Intensifiering av digitala arbetssätt 

Under året har Covid-19 och kravet på fysisk distansering medfört att distansarbetet ökat och därmed har även 

användandet av våra digitala verktyg ökat. Inom förvaltningen ser vi en hög andel av digitala möten internt 

vilket minskat kringtiden och har resulterat i en ökad digital mognad med ett större intresse av digitala verktyg 

och en benägenhet att prova självständigt i högre grad än tidigare. 

Ett behov av att erbjuda säkra digitala möten mellan invånare och medarbetare har uppstått och ett intensivt 

utredningsarbete har bedrivits sedan i våras. Tillsammans med Vård & Omsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad, 

Förskola & Grundskola, digitaliseringsenheten på Kommunledningskontoret och Digitalt center på 

Serviceförvaltningen har vi förberett lansering av en säker digital mötestjänst från Inera, vilken inom Individ & 

Familjeomsorg kommer att börja användas inom Myndighet, stöd och behandling direkt efter årsskiftet. 

Viktiga händelser inom personalområdet 

Konsekvenser av Covid-19 

Året har i stor utsträckning präglats av pandemin och det har påverkat samtliga medarbetare. Tidigt i våras 

infördes skyddskommitté varje vecka för att arbetsgivare tillsammans med de fackliga parterna gemensamt 

skulle identifiera och förebygga arbetsmiljörisker. Arbetet med skyddskommitté med anledning av covid-19 

glesades ut under sommaren, men har återupptagits under hösten. 

De utmaningar som covid-19 har skapat har drivit på utveckling av nya arbetssätt och samarbeten både inom 

och utom förvaltningen. Inom personlig assistans har assistenter fått utökad delegering av HSL- insatser under 

året. Detta för att minska antalet personer som brukaren träffar och därmed minska risken för smittspridning. 
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Flera av förvaltningens assistenter har dessutom under året gått en valideringsutbildning för att få utföra 

avancerade HSL- insatser. 

Under våren provtog Pe3 på förvaltningens initiativ medarbetare för Covid-19 i syfte att säkerställa bemanning 

och minimera smittspridning.  

Beslut fattades om att inte anställa nya medarbetare för riktade sommarjobb eller feriearbete. Detta för att inte 

riskera ökad smittspridning som en konsekvens av ökat antal personal i rörelse i våra verksamheter. 

Kraftigt ökat behov av vikarier inför en potentiellt hög frånvaro som konsekvens av pandemin initierade utökat 

samarbete mellan vikariecenter, rekryteringscenter och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Heltid som norm 

Nya målsättningar för kommunen skapades inför 2020 och dessa uppmärksammades av arbetsgruppen på 

förvaltningen i form av nya lokala mål. Under året har förvaltningen initierat och påbörjat deltagande i ett 

nätverk i syfte att utveckla arbetet med heltidsresan. Då IF inom ramen för brukarfokuserad bemanning redan 

arbetat aktivt med frågan ligger förvaltningen i framkant i kommunen då det handlar om att närma sig heltid 

som norm. 

Nytt kollektivavtal 

2020 har centrala förhandlingar för nytt kollektivavtal för majoriteten av medarbetarna genomförts, dessa har 

dragit ut på tiden och nytt avtal fanns på plats november 2020. 

Kompetensförsörjningsprocessen utvecklas vidare 

Under året har arbetet fortsatt utifrån den nya process som utvecklats och verksamheterna har tagit fram mål och 

aktiviteter för sin kompetensförsörjning. 

En del kompetensutveckling har fortsatt medan stora delar fick pausas eller skjutas upp. Under våren avslutades 

olika praktikformer på grund av ökad risk för smittspridning. Dessa återupptogs efter sommaren. En mycket 

positiv utveckling som fick ökad takt var arbetet med introduktion av vikarier. Denna byggdes upp i helt nya 

former med digitala och fysiska möten/aktiviteter i programmet. Modellen kommer att utvecklas vidare och 

användas även för nya tillsvidareanställda medarbetare. 

Satsning på systematiskt arbetsmiljöarbete 

Under året har förvaltningens arbete med SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklats, då en helt ny process 

implementerades. Det främsta i den nya processen är att alla enheter i förvaltningen har mål för den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Ett nytt system för hantering av tillbud och olycksfall har 

införts, KIA, kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. Syftet är att genom en digitaliserad process 

underlätta rapportering och uppföljning av tillbud och olycksfall. Ett antal enheter från förvaltningen deltar i 

kommunövergripande projekt för ett nytt verktyg, Call for care, som bland annat hanterar sjuk-och 

friskanmälan. Syftet är att det ska bidra till att minska korttidsfrånvaro. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 

Förvaltningen var i stabsläge under perioden 12 mars till den 8 maj. Förvaltningens krisledning träffades då 

dagligen för genomgång av aktuellt läge och planering och beslut framåt. Under våren arbetades det med att 

säkra att rutiner och riktlinjer för att minska risken för smittspridning skulle följas inom verksamheterna. Under 

året har ingen klustersmitta funnits i verksamheterna. I de fall där brukare eller medarbetare konstaterats 

smittade, har de som exponerats smittspårats, för att minimera risken för smittspridning 

Den 2 april införde nämnden besöksförbud på bostad med särskild service. Förbudet togs bort den 16 juni. 

Syftet med besöksförbudet var att minska risken för smittspridning bland brukarna då många av de boende 

tillhör riskgrupp. 

30 mars - 31 augusti flyttades daglig verksamhet ut till bostad med särskild service och för deltagare med 
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ordinärt boende erbjöds daglig verksamhet i ett fåtal lokaler. Beslutet fattades utifrån att minska risken för 

smittspridning bland deltagarna. Flertalet av deltagarna inom daglig verksamhet tillhör riskgrupp för att drabbas 

särskilt allvarligt av covid-19 och har därmed ett särskilt behov av att skyddas mot smitta. Från och med 1 

september bedrivs daglig verksamhet återigen i ordinarie lokaler. Under senhösten har vissa dagliga 

verksamheter stängt och då har deltagarna erbjudits plats inom annan daglig verksamhet. 

Under perioden 1 april till och med 31 juli har staten ersatt sjuklönekostnader som arbetsgivaren har. För 

perioden ersattes nämnden med totalt 4,2 miljoner kronor. Från och med den 1 augusti ersätter staten 

arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som anses normalt, till följd av pandemin (ersättning för den 

del som överstiger 1,07 %). För perioden augusti - oktober har nämnden ersatts med 1,4 miljoner kronor. Utöver 

det har nämnden fått ersättning för övriga kostnader på grund av Covid 19, hittills 3,6 miljoner kronor för 

perioden februari - juli. Ytterligare ansökningar har skickats in. 

1.2 Årets resultat 

Utfallsrapport i miljoner kronor 

Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 87,9 68,5 83,5 

Kostnader -779,3 -754,9 -756 

Netto -691,4 -686,4 -672,5 

Budget, netto -639,1 -653 -665,8 

Avvikelse -52,3 -33,4 -6,7 

Kommentarer till verksamhet och utfall 

2020 års underskott är -6,7 miljoner kronor vilket motsvarar 1 % av budgeten. 

Trots pandemi har förvaltningen lyckats behålla fokus på beslutad åtgärdsplan och genomförda åtgärder har gett 

effekt. Samtliga verksamheter inom förvaltningen har genomfört förändringar med anledning av åtgärdsplanen. 

Främsta utmaningen är brist på bostad med särskild service. Förvaltningen har köpt externa boendelösningar då 

bostäder inte kunnat erbjudas inom kommunens regi. Det motsvarar en kostnadsökning om ca 960 000 per år för 

en gruppbostadsplats och ca 250 000 per år för en servicebostadsplats jämfört med bostäder i egen regi. 

Förvaltningen har betalat 2 miljoner kronor i särskild avgift på grund av ej verkställda beslut inom bostad med 

särskild service. 

Utöver förvaltningens arbete utifrån åtgärdsplan har tillskott av statliga medel förbättrat årets resultat. Nämnden 

har fått ersättning för sjuklönekostnader som arbetsgivaren haft under perioden april - december, 7,2 miljoner 

kronor. 

Nämnden har fått ersättning som täcker merkostnader på grund av Covid 19 på 4,5 miljoner kronor. 

  

  

Investeringar 

Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster    

Utgifter    
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Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Netto    

Kommentar till investeringar 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 

Coronapandemin 

Den faktor som haft störst påverkan på både verksamhet och arbetssätt under 2020 är den pågående pandemin. 

Effekterna är många och lyfts fram under flera kapitel i årsredovisningen. En positiv effekt av de utmaningar 

pandemin inneburit är den ökade digitaliseringstakten och användandet av nya digitala arbetssätt. Covid-19 och 

vår sociala distansering har medfört att distansarbetet ökat och därmed har även användandet av våra digitala 

verktyg ökat. Under våren ökade till exempel Kungsbacka kommuns användande av Microsoft Teams med 

475 % under en 90-dagarsperiod. 

Bostadsbristen 

Den fortsatta stora bristen på bostäder i kommunen medför svårigheter att tillgodose behoven hos Individ & 

Familjeomsorgs målgrupper. Det gäller såväl tillgång till ordinära hyreslägenheter som bostad med särskild 

service. Detta medför att individer blir kvar längre på placeringar och att vi behöver köpa externa platser inom 

funktionsstöd. 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen en skyldighet att kunna erbjuda bostäder åt vissa individer i olika 

livssituationer. Bostadsbristen i Kungsbacka kommun innebär dock svårigheter att tillgodose behov av bostad 

till exempel då personers vårdbehov upphört och ska slussas ut från HVB-hem (hem för vård eller boende), SIS-

institutioner (Statens institutionsstyrelse) eller LVM-boende (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Gällande bostad med särskild service kan nämnden föreläggas att betala en särskild avgift för ej verkställt 

beslut. Under 2020 har nämnden blivit ålagd att betala särskild avgift i två ärenden på vardera 1 miljon kronor. 

Brukare i bostad med särskild service bor generellt länge i sina bostäder då det finns ett varaktigt, ofta 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). Trots att det byggs mycket bostäder i Kungsbacka är andelen hyresrätter 

relativt låg jämfört med andra kommuner. Det innebär att möjligheterna att flytta om stödbehovet minskar är 

små. 

Högt antal orosanmälningar samt placeringar barn och unga 

Trots att ökningen har avtagit ligger antalet anmälningar till barn och unga fortfarande på en mycket hög nivå 

jämfört med tidigare år. Andelen som leder till utredningar är på samma nivå som tidigare, vilket innebär ett 

högt antal inledda ärenden vilket i sin tur medför fler placeringar. Både antal dygn i stödboende och antal dygn i 

institutionsvård har ökat stort jämfört med 2019. 

Kompetensförsörjning 

Förutsättningarna för kompetensförsörjningen på kort sikt är bättre än tidigare eftersom arbetsmarknaden inom 

flera branscher har försämrats i och med pandemin. På lång sikt krävs ändå omfattande insatser för att säkra 

kompetensförsörjningen och rekrytering av framtidens medarbetare. Konkurrensen om medarbetare med 

kompetens inom både vård och pedagogik kommer bli hård då andelen äldre av befolkningen kommer öka 

markant och med det kommer vårdkompetens att behövas inom äldreomsorgen. 

Kungsbacka kommun har antagit tre av SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen. De är att 

använda kompetens rätt, utnyttja tekniken och låta fler arbeta mer. Den sista strategin kopplas starkt ihop med 

det nationella centrala avtal som SKR och kommunal skrivit för att nå heltid som norm. Förvaltningen har 

påbörjat arbetet med heltidsresan kopplat till den kommunövergripande handlingsplanen som finns. I maj 2021 

ska målen med avtalet uppnås. 

I den statliga utredningen "Stärkt kompetens i vård och omsorg" föreslås att titeln undersköterska blir skyddad 

yrkestitel från och med 1 januari 2025 vilket kan komma att påverka utmaningarna i framtida 
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kompetensförsörjning. 

En fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet krävs för att kunna utveckla och behålla medarbetare i den 

utsträckning som är önskvärd. För hög personalomsättning har stora negativa konsekvenser på verksamheten, så 

även en för låg sådan. 
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3 Uppföljning mål 

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 

utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 

är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 

och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 

målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 

de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 

förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 

hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 

omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 

utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 

följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 

checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 

uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och därför behöver vi vara uthålliga 

eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 

innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 

sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 

analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 

livsstilar. 

- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 

- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 

livsstilar. 

Under året har ett omfattande arbete med hemmaplanslösningar för Vuxenenhetens klienter genomförts och 

användning av träningsboende för klientgruppen i egen regi har ökat. Träningslägenheter är en form av bistånd 

enligt socialtjänstlagen som kan beviljas personer som inte på egen hand blir godkända som 

förstahandshyresgäster och finns till för individer som är i behov av särskilt stöd för att klara ett eget boende. På 

så sätt kan fler individer få möjlighet till en god vårdkedja/boende inom Kungsbacka kommun. När vi snabbt 

fångar upp den boende så minskar risken att få ytterligare anmärkningar på bostadsmarknaden och med fler 

träningslägenheter i kommunen kan vi minska kostnader för boendeplaceringar. 

Träningsboendena tillsammans med referensboendena skapar en ”boendetrappa” där klienten börjar i 

träningsboende som sedan omvandlas till referensboende med mindre stöd och kontroll och där vi sedan kan ge 
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tillförlitliga boendereferenser för eget boende. Under året har tio individer flyttat till lägenhet i särskild 

bostadsförsörjningskö vilket innebär ett eget kontrakt med hyresgaranti under två år. En individ har flyttat från 

träningsbostad till referenslägenhet. Effekten av det förändrade arbetssättet är svårbedömd men verksamheten 

uppskattar att cirka 3 - 4 externa placeringar kunnat undvikas och 2 - 3 placeringar har kunnat förkortas. Då 

varje placering kostar mellan 2000 – 3000 kronor/dygn är såväl de sociala som ekonomiska vinsterna stora. 

Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.  

Kopplat till fokusområdet har Individ & Familjeomsorg valt att fokusera på att brukare och klienter ska uppleva 

trygghet och god tillgänglighet. För att kunna skapa välkomnande och trygga miljöer och för att öka andelen 

brukare som upplever trygghet är personalen en nyckelfaktor för förvaltningens målgrupper. Alla medarbetare 

behöver ha fått en god introduktion så att man känner sig trygg med sitt uppdrag. Trygga och kompetenta 

medarbetare har bättre förutsättningar att utföra insatser på rätt sätt och utifrån brukarnas behov, vilket förväntas 

öka den upplevda tryggheten för den enskilde. 

2020 skulle förvaltningen arbeta fram ett introduktionsprogram för medarbetare, men utifrån förändrade 

förutsättningar och behov i och med covid- 19 har fokus under året varit att ta fram en 

webbintroduktionsutbildning riktad till vikarier. Detta material kommer att ligga till grund för det fortsatta 

arbetet 2021. 

Upplevd trygghet mäts via SKR:s brukarundersökning som genomförts inom de flesta av förvaltningens 

verksamheter under hösten. På frågan om brukaren känner sig trygg med personalen har resultatet förbättrats 

inom gruppbostad och servicebostad från senaste mätningen 2018 och ligger nu i nivå med eller något över 

resultatet för ”alla kommuner”. Resultatet inom daglig verksamhet ligger relativt oförändrat i nivå med riket. 

Inom insatserna personlig assistans, boendestöd och sysselsättning SoL är resultaten höga jämfört med 

genomsnittet för ”alla kommuner”. 

En annan fråga med bäring på upplevd trygghet är huruvida brukaren vet vart hen ska vända sig om något 

fungerar dåligt i insatsen. Här har andelen som uppger att de vet vart de ska vända sig ökat inom gruppbostad 

men minskat inom servicebostad (främst för kvinnliga respondenter). För personlig assistans, boendestöd och 

sysselsättning har detta varit ett prioriterat utvecklingsområde att arbeta. Dessvärre har resultaten inom dessa 

insatser istället försämrats, och verksamheterna kommer att arbeta vidare med frågan 2021. 

Tillgängligheten har under året satts på prov, då pandemin har gjort de fysiska mötena till en utmaning. Under 

våren utökade Barn- och unga sina telefontider för att kunna möta ett eventuellt ökat behov av stöd till föräldrar. 

Detta avslutades då endast ett fåtal samtal kom in. Familjefrid som erbjuder servicesamtal riktat till personer 

som upplever våld i nära relation har också utökat sina telefontider. Även här är samtalen få men linjen är 

fortsatt öppen för att kunna möta ett eventuellt ökat behov, då farhågan är att våldet ökar i samband med 

pandemin. 

Ett antal aktiviteter för att förbättra kommunikationen och öka tillgängligheten har genomförts under året, om än 

färre än planerat som följd av pandemin. Exempelvis har förvaltningen inom sysselsättning SoL utvecklat 

arbetet med att använda film och bildstöd. För att öka andelen brukare som upplever god tillgänglighet inom 

bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse har verksamheterna fokuserat på 

enhetschefens tillgänglighet för brukarna. Genom att enhetschefen regelbundet avsätter tid för att möta brukarna 

i deras vardag, skapas en förutsägbarhet för brukarna att veta att chefen har tid att träffas samt att möjligheten 

till dialog finns. Några chefer beskriver att aktiviteten har resulterat i att fler brukare har lättare att ta kontakt 

med dem, exempelvis spontant när chefen är på plats på enheten eller via telefon. Enhetschefen för 

korttidsvistelse upplever att informationsutskicken har medfört ökad kontakt med vårdnadshavare/företrädare då 

flera följdfrågor har ställts. 

Frågor i SKR:s brukarundersökningar används för att mäta upplevd tillgänglighet. Boendestöd, sysselsättning 

SoL och personlig assistans har ett högt resultat i jämförelse med övriga kommuner på frågorna om brukaren 

blir förstådd och själv förstår vad personalen säger. För gruppbostad och servicebostad ligger resultaten i nivå 
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med ”alla kommuner”. För daglig verksamhet syns en skillnad mellan könen, där en lägre andel kvinnor uppger 

att personalen förstår vad hen säger. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna 
bedömer tryggheten (SCB:s 
medborgarundersökning, skala 0-100) 

63 64 60 59 65 

Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking 
av Sveriges kommuner enligt Tidningen 
Fokus. 

28 24 15 5 30 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på. SCB:s 
medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100. 

72 72 68 69 72 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 66 65 67 

Antal påbörjade bostäder   501  575 

Antal färdigställda bostäder   418  575 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 

- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 

Borgmästaravtalet. 

-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 

Förvaltningen har konkretiserat fokusområdet i nämnddirektivet ”Förvaltningen ska effektivisera verksamheten 

för att komma ner till en genomsnittlig nettokostnadsavvikelse för jämförbara kommuner” samt i nämndmålet 

”Vi har nöjda och delaktiga brukare/klienter som får rätt insats på rätt nivå”. 

Hur förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har arbetat med dessa redovisas nedan under respektive kapitel. 

Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 

Borgmästaravtalet. 

Under året har förvaltningen genomfört en omfattande inventering och registrering av hundratals kemikalier 

som återfinns inom förvaltningens verksamheter. Nästa steg blir att genomföra riskbedömningar som underlag 

till detaljerade säkerhetsblad för varje kemikalieprodukt som därefter ska finnas tillgänglig ute på enheterna. 

Detta är ett krav från arbetsmiljöverket men framförallt en säkerhetsåtgärd för personal och brukare. 2021 

kommer en permanent tjänst som kemikaliecoach tillsättas i kommunen och finnas som stöd för samtliga 

förvaltningar. 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

2,3    2 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

65 73 74  75 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

79% 79% 71%  99% 

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

505 427 354  350 

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,1 0,17 0,14  0,1 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % -
 Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 89%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % -
 Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 88% 81%  90% 

3.2.1 Vi har nöjda och delaktiga brukare/klienter som får rätt insats på rätt nivå 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och en verksamhet med god 

kvalitet. Stöd ska ges utifrån individens behov och förutsättningar. Helhetssyn, samordning, ett respektfullt 

bemötande och den enskildes delaktighet bidrar till nöjda och delaktiga brukare som får rätt insats på rätt nivå.  

 

I ärenden som rör barn ska barnperspektivet beaktas utifrån Barnkonventionens principer om barnets bästa och 

barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få sin åsikt beaktad i förhållande till sin ålder och mognad. 

 

Genom ett effektivt resursanvändande uppnås största möjliga nytta för dem vi är till för. 

Fokusområde 

Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 

Kommentar på nämndmål 

För att säkerställa att brukare och klienter får rätt insatser på rätt nivå krävs samsyn mellan den 
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myndighetsutövande och den utförande verksamheten. Samarbetet har utvecklats för att skapa gemensamma 

processer och hitta nya arbetssätt. Under 2021 kommer processkartläggningar att genomföras i hela 

förvaltningen vilket väntas leda till effektivare processer och mer enhetliga arbetssätt. 

Inom bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttids pågår ett arbete med att utifrån individens 

behov i centrum och utifrån genomförd stödbehovsmätning säkerställa att brukarnas stödinsatser utgår ifrån 

deras behov. 

Förbättringsarbete av brukarnas genomförandeplaner i syfte att öka kvalitet och delaktighet pågår i flera 

verksamhetsområden. Under hösten har verksamheten på Jyckens hunddagis avvecklats och ett 

förändringsarbete inom sysselsättning har initierats. Deltagare har gjorts delaktiga i att ta fram idéer och förslag 

till utveckling av verksamhet och aktivitetsutbud. 

Två brukarråd har startat upp, där brukare från olika boenden deltar. Syftet är att skapa dialog och använda 

synpunkter som framförs som underlag för att utveckla verksamheten. Responsen från brukarna är att de 

uppskattar att få vara med i ett större sammanhang, få insyn i frågor om hur verksamheten bedrivs och att de 

känner sig hörda. Råden har tillfälligt pausats och förväntas starta upp igen i januari då den tekniska lösningen 

för att genomföra digitala brukarråd väntas vara på plats. 

Resultatet i årets brukarundersökningar visar att Kungsbacka ligger högt då brukare skattar i vilken mån de får 

bestämma saker som viktiga, vilket är av stor betydelse för att känna sig delaktig. Inom grupp- och 

servicebostad har andelen som svarar att de får den hjälp de vill ha ökat, sedan mätningen 2018. För samtliga 

verksamheter ligger andelen nu i nivå med snittet för alla kommuner. 

Arbete för att utveckla förvaltningens samverkan med brukarorganisationer pågår och tre gemensamma möten 

har genomförts 2020. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel brukare som fått uppföljning i tid i 
enlighet med riktlinje för systematisk 
uppföljning 

     

Antal icke verkställda beslut som rapporteras 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 

   34  

Andel avslag och delavslag av totala antalet 
ansökningar till nämnden 

   15%  

Andel av avslag och delavslag som 
överklagas 

   2,5%  

Antal av nämndens överprövade beslut som 
ändras i högre instans 

   1  

Andel brukare med en genomförandeplan    72,3%  

Andel personer som svarat ja på frågan 
"Frågar socialsekreteraren efter dina 
synpunkter på hur din situation skulle kunna 
förändras" 

  100% 87% 100% 

Andel utredningar rörande barn där barnet 
erbjudits delaktighet 

     

Andel brukare i gruppbostad som angivit att 
den får den hjälp hen vill ha 

 72%  81%  
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel brukare i servicebostad som angivit att 
den får den hjälp hen vill ha 

 58%  71%  

Andel brukare i daglig verksamhet som 
angivit att den får den hjälp hen vill ha 

 85%  81%  

Andel brukare personlig assistans som 
angivit att de får den hjälp hen vill ha av 
assistenterna 

 100% 100% 86%  

Andel brukare boendestöd som angivit att 
den får den hjälp hen vill ha 

  90% 92%  

Andel brukare sysselsättning som angivit att 
den får den hjälp hen vill ha 

  100% 87%  

Andel personer som sammantaget är nöjd 
eller mycket nöjd med stödet från 
socialtjänsten 

  96% 76%  

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 

mellan näringsliv och utbildning. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

I dagsläget appliceras Lagen om valfrihet (LOV) inom ledsagning och avlösarservice. Vad gäller personlig 

assistans har brukaren möjlighet att välja mellan kommunens utförarverksamhet eller anlita ett privat 

assistansbolag. Trenden med en minskning av egen regi och ökning i privat regi, håller i sig. Antal individer i 

privat assistans har mellan åren 2015 - 2020 ökat från 73 till 85 st. (en ökning med 16,4 %). Antalet individer i 

egen regi har minskat från 41 till 27 under samma period vilket är en minskning med 34 %. 

Mellan åren 2015 - 2020 har antalet beviljade timmar i privat assistans ökat med 23,7 % och i egen regi har 

beviljade timmar minskat med 33 %. 
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Under året har ett arbete med att ta fram en konkurrensutsättningsplan påbörjats. Förvaltningen genomförde 

under tidig vår dialoger med näringsliv och individuella avstämningar med företag. Nämnden har fått 

information kring konkurrensutsättning, upphandling och genomförda dialoger löpande under vår och sommar. I 

september tog nämnden för Individ & Familjeomsorg ett inriktningsbeslut där förvaltningen fick i uppdrag att se 

på möjligheterna att konkurrensutsätta behandlingsenheten, bostad med särskild service och daglig verksamhet, 

samt att inkomma med tidplan om fler områden. Den framtagna konkurrensutsättningsplanen ska presenteras för 

nämnden i januari 2021 och beslutas i februarinämnden. 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har under året arbetat utifrån verksamhetsmålet ”Individ & 

Familjeomsorg arbetar för brukarens självständighet och självförsörjning”. Genom att fungera som en länk 

mellan individ och näringsliv kan förvaltningen för Individ & familjeomsorg tillgängliggöra och stödja brukare 

till självständighet och självförsörjning vilket gynnar såväl näringsliv som den enskilde. 

Inflödet av nya individer till sysselsättning SoL har ökat jämfört med tidigare år. Verksamheten ser också en 

ökad andel yngre deltagare. Under året har sysselsättningen haft totalt 96 individer i verksamheten varav 40 är 

nya. 21 personer haft sin sysselsättning i utflyttad verksamhet på den öppna arbetsmarknaden, varav två 

individer sedan har fått anställning. 

Pandemin har under året försvårat arbetet med att erbjuda utflyttad sysselsättning. Flera företag har gjort 

nedskärningar vilket har minskat företagens förmåga att erbjuda praktikplatser och/eller behålla de praktikanter 

de har. Trots detta har fem nya företag erbjudit sysselsättningsplats till deltagare under året. 

En framgångsfaktor inom sysselsättning SoL är arbetskonsulenternas arbete med metoden Supported 

employment och Individual placement support där deltagaren stöttas för att få och behålla sin sysselsättning. 

Metoden innebär även en trygghet för arbetsgivaren som får stöd och verktyg i bemötande kring olika 

funktionsnedsättningar och hjälp med struktur och schema för varje deltagare, för att kunna matcha deltagare 

mot lämpliga arbetsuppgifter. 

Ett viktigt komplement till detta arbete är vård- och stödsamordning, VOSS, som är ett sätt att stärka 

möjligheten till självständighet för de brukare som har behov av samordnade insatser från flera huvudmän. 

Arbetssättet och metoden ger brukare en struktur i vardagen genom kontakt och samordning med nätverket runt 

deltagaren vilket är förutsättningarna för ett fungerande arbetsliv. Under året har fler individer kunnat erbjudas 

VOSS (38 aktiva ärenden i oktober vilket är en ökning med tre personer sedan delårsredovisningen). En 

samordnare har anställts för förvaltningen och en plan har tagits fram för hur arbetet ska fortskrida 2021. 

För att öka brukarnas möjligheter till självständighet och självförsörjning inom daglig verksamhet 
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implementeras en rutin för att årligen pröva deltagarens möjligheter till arbete eller praktik. Vid upprättande och 

vid uppföljning av deltagarnas genomförandeplaner görs en bedömning av hur nära arbetsmarknaden deltagaren 

står och vilka insatser/metoder som krävs för att deltagaren ska utvecklas och få ytterligare möjligheter att 

närma sig en praktikplats eller ett arbete. En översyn av arbetsprocesser och rollfördelningar pågår för att 

säkerställa att arbetskonsulenternas arbetsuppgifter fokuserar på de individer som står nära arbetsmarknaden. 

Fram till och med oktober har tre personer med tidigare daglig verksamhet kommit ut i egen anställning. 

Ett fördjupat samarbete med arbetsgivare, både privata och offentliga, skulle kunna möjliggöra att fler 

praktikplatser erbjuds personer med funktionsnedsättningar. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

67 63 62  70 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3 3,2 3,4  3,5 

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 

- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla 

Kopplat till fokusområdet har nämnden för Individ & Familjeomsorg arbetat med två nämnddirektiv: 

"Tillsammans för varje barn" och "Medarbetare på Individ & Familjeomsorg ska ha kunskap och kompetens för 

att upptäcka och stödja individer som lever i en hedersrelaterad kontext". Nämndens arbete med direktiven 

rapporteras under respektive kapitel. 

I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv 

Förvaltningen arbetar på flera sätt med att stärka brukares och klienters förmåga att utforma sin vardag. 

Under 2020 har Vuxenenheten aktivt arbetat med att tillfråga de enskilda om deras tankar och önskemål 

gällande stöd- och behandlingsinsatser, då det är helt avgörande för att nå önskvärt resultat. Verksamheten utgår 

från ett evidensbaserade förhållningssätt där den enskildes situation och omständigheter beaktas och vägs 

samman med bästa tillgängliga kunskap och professionella bedömning kring insatserna. Vidare har arbetet med 

ROS-möten (råd- och stöd) utökats. En ROS-grupp bildas kring varje gravid som har en påtaglig psykosocial 

problematik, till exempel ett begåvningshandikapp, en allvarlig psykisk sjukdom, tidigare eller pågående 

missbruk. Syftet med ROS-mötet är samordna insatser så att blivande föräldrar får rätt stöd från rätt instans, så 

att det ofödda barnet får de bästa förutsättningarna för goda uppväxtvillkor. 
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Enheten Funktionsstöd har under 2020 arbetat aktivt med att göra den enskilde mera delaktig i utredningen av 

sina behov. Enheten har tagit fram alternativ kommunikation för att den enskilde ska få större möjlighet att 

förstå vad som sägs samt att kunna uttrycka sin mening utifrån förmåga. Socialsekreterarna i barngruppen har 

barnsamtal där det är lämpligt och använder sig av alternativ kommunikation. 

På enheten öppenvård Barn och Unga har medarbetarna utvecklat en modell ”överbryggningsmöte” där familjen 

bjuds in till ett första möte tillsammans med socialsekreterare och behandlare. Syftet är att få familjen delaktig i 

behandlingsarbetet från start och vara delaktiga i utformningen av mål. Barnets röst och upplevelser lyfts fram 

under mötet oavsett om barnet är med fysiskt eller inte. 

Under oktober genomfördes brukarundersökningar inom de flesta av förvaltningens verksamheter. 

Svarsfrekvensen från myndighetsutövande verksamhet inom IF var dock så pass låg att det är svårt att dra några 

egentliga slutsatser från resultatet. Det låga svarsdeltagandet är inte specifikt för Kungsbacka utan en erfarenhet 

som delas av många andra kommuner. Jämfört med 2019 delades fler enkäter ut men svarsfrekvensen är ungefär 

lika låg. Verksamheten har haft svårt att prioritera motivationsarbete under rådande omständigheter, vilket 

bedöms ha behövts för att öka svarsfrekvensen. Vidare ser verksamheterna ett behov av att justera den digitala 

enkäten så att den blir ännu enklare och kan skickas som länk till klienterna. Detta är något som kommer att 

lyftas med SKR. 

Inom verkställande verksamheter pågår ett aktivt arbete med att förbättra och utveckla arbetet med 

genomförandeplaner. I planen ska det framgå hur hänsyn har tagits till den enskildes synpunkter och åsikter i 

upprättandet av planen. För att säkerställa brukares delaktighet i genomförandeplanen vid intellektuell 

funktionsnedsättning arbetar exempelvis personlig assistans med att ta fram frågor med svarsalternativ. Detta 

kompletteras av kontinuerliga möten mellan metodutvecklare och brukare för att stödja och ge möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra kommunikationsmöjligheter 

för brukaren. 

Resultat från genomförda brukarundersökningar i verkställande verksamheter visar på ett generellt högt resultat 

när brukare skattar huruvida ”de får den hjälp den vill ha”. För servicebostad och gruppbostad är resultatet 

mycket högt och har ökat markant sedan senaste undersökningen 2018. För samtliga genomförda 

undersökningar ligger resultatet över snittet på kommuner i Sverige. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

229 240 238 245,7 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

2,4% 3% 2,2% 2,8% 2,5% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs i 
samarbete med Göteborgsregionen, GR. 

7,5  7,3  7,6 

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,9 13,9 13,8 14 14 

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

    90% 
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3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 

goda livet. 

- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 

kommunen. 

- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har konkretiserat målet i tre nämndmål. Arbetet som genomförts under 

året rapporteras under respektive nämndmål. 

Kopplat till fokusområde Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta 

i kontakt med kommunen. 

 ”Individ & Familjeomsorg erbjuder kvinnor och män, flickor och pojkar insatser på lika villkor” 

Nämndmålet syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett kön. Målet rapporteras 

nedan. 

Kopplat till fokusområde: Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt och 

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 

kommunen. 

 ”Individ & Familjeomsorg nyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka jämlikheten och 

självständigheten för dem vi är till för och för att utveckla effektivare arbetssätt" 

Individ & Familjeomsorgs arbete med digitalisering utgår ifrån nämndens digitalplan 2020 – 2022. I denna 

beskrivs de närmaste årens arbete och satsningar på digitalisering. I förvaltningens roadmap synliggörs 

kommande satsningar och initiativ utifrån perspektiven digitalisering för självständighet och digitalisering för 

effektivare arbetssätt. 

Utöver de aktiviteter som nämns under nämndmålet har samtliga verksamheter i förvaltningen under perioden 

februari - juni erbjudits Digga Hallands webbutbildning. Utbildningen syftar till att motivera, skapa nyfikenhet 

och förändringsvilja gällande digitaliseringens möjligheter. Webbutbildning har genomförts i sin helhet av fler 

än 435 medarbetare. Efter utbildningen har 75 % uppgett att deras kunskap om digitalisering har ökat. 88 % ser 

möjligheter med den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. 

Kopplat till fokusområde ”Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande 

medarbetare och ledare”.  

 ”Individ & Familjeomsorg är en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett utvecklande och hållbart 

ledarskap. Vi har höga hälsotal och ett högt hållbart medarbetarengagemang (HME) där ansvarsfulla 

medarbetare känner stolthet” 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

46 47 43  48 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 

77 76   79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar 

     

3.5.1 Individ & Familjeomsorg erbjuder kvinnor och män, flickor och pojkar insatser på lika 

villkor 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ska aktivt motverka diskriminering och främja lika rättigheter 

oavsett kön. I enlighet med de jämställdhetspolitiska målen ska förvaltningen erbjuda kvinnor och män, flickor 

och pojkar samma möjlighet att forma sitt eget liv. Ett viktigt led i detta arbete är att utifrån genomförd 

utredning påbörja en kvalitetssäkring av prioriterade verksamheter och beslutsprocesser utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Fokusområde 

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen 

Kommentar på nämndmål 

Under året har nämnd och förvaltningsledning deltagit i en heldagsutbildning i jämställdhetsintegrering för att 

säkra kunskap och kompetens i frågan och därmed bättre kunna styra utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

För att säkra jämställdhetsperspektiv i beslut som fattas har en mall har tagits fram för beslutsunderlag till 

nämnden. 

Inom verksamhetsområdet Myndighet, stöd och behandling har ett arbete påbörjats för att kartlägga vilka 

insatser som ska belysas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet pågår för att få fram statistik kring 

fördelning av insatser utifrån kön. Standardiserade metoder används i utredningsarbete för att det ska 

genomföras likartat och kvalitetssäkrat utan hänsyn till bakomliggande faktorer såsom kön. 

Resultatet i årets brukarundersökningar inom funktionsnedsättningsområdet tyder på att det inom vissa 

kvalitetsområden och inom vissa verksamheter kan finnas skillnader mellan kvinnor och män. I många fall är 

detta något som även syns vid en jämförelse med riket och med andra kommuner. Detta gäller exempelvis 

upplevelsen av trygghet, där kvinnor generellt svarar att de känner sig mindre trygga. I andra fall syns inte 

samma könsskillnader vid en jämförelse med andra kommuner. Då utfallet varierar mellan verksamheter och 

mellan kvalitetsområden behöver respektive verksamhet nu analysera sina resultat och arbeta vidare med att ta 

fram åtgärder. 

  

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel utredningar, kvinnor/flickor    54%  
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel utredningar, män/pojkar    46%  

Andel avslag och delavslag av totala antalet 
ansökningar till nämnden, kvinnor/flickor 

   19%  

Andel avslag och delavslag av totala antalet 
ansökningar till nämnden, män/pojkar 

   20%  

Utredningstid i antal dagar från ansökan till 
beslut om LSS-insats, kvinnor/flickor 

 25 57 56  

Utredningstid i antal dagar från ansökan till 
beslut om LSS-insats, män/pojkar 

 22 49 66  

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn 
och ungdom 0 - 20 år, flickor 

 116 105 100  

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn 
och ungdom 0 - 20 år, pojkar 

 119 100 91  

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning för vuxna 
med missbruksproblem 21+, kvinnor 

 41 25 45  

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning för vuxna 
med missbruksproblem 21+, män 

 21 22 30  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
helhetssyn, andel (%) kvinnor 

  100% 83%  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg-
helhetssyn, andel (%) män 

  92% 86%  

3.5.2 Individ & Familjeomsorg är en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett utvecklande 

och hållbart ledarskap. Vi har höga hälsotal och ett högt hållbart 

medarbetarengagemang (HME) där ansvarsfulla medarbetare känner stolthet 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Hårdare konkurrens om kompetens är en stor utmaning för kommunal service. Omfattande insatser krävs för att 

säkra kompetensförsörjningen och rekrytering av framtidens medarbetare. 

 

Möjligheten för förvaltningen att attrahera och behålla kompetens är en fråga som påverkar Individ & 

Familjeomsorg i hög utsträckning. Förvaltningens arbete sker inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, 

behålla och avsluta medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar i arbetet med att behålla 

medarbetare, bland annat genom att systematiskt arbeta med friskfaktorer. Förvaltningen fortsätter att fokusera 

på chefens och ledarskapets betydelse för hälsa hos medarbetaren. En hög kontinuitet bland chefer är en 

nyckelfaktor för att behålla medarbetare. Utvecklande ledarskap fortsätter erbjudas nya chefer under 2020. 
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Fokusområde 

Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare 

Kommentar på nämndmål 

Konsekvenserna av covid-19 har präglat året i stor utsträckning och även haft påverkan på arbetet som ska leda 

oss till målet. Det som har visat sig tydligt under året är att vi har ansvarsfulla medarbetare och chefer i vår 

förvaltning. Ledarskapet har under perioden prövats i verkligheten då organisationen haft stora utmaningar med 

konsekvenser av covid-19 samt omfattande effektiviseringsåtgärder utifrån förvaltningens plan för en budget i 

balans. Anpassningar i verksamheten för att minimera smittspridningen har inneburit snabba förändringar och 

nya förutsättningar för medarbetarna som lyckats hålla fokus på det viktigaste, våra brukare. 

Hälsotalen är starkt påverkade av covid-19 där både kort och lång sjukfrånvaro har ökat. En utvärdering av 

dessa data är svår men kommer att genomföras. I inledningen av pandemin skedde en markant ökning av 

sjukfrånvaron men under vårens sista månader och sommaren så var sjukfrånvaron lägre än normalt. Första 

mätning av HME är genomförd och ger oss ett utgångsläge att arbeta vidare utifrån vad gäller 

arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningen gör framsteg med det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och implementering av ett nytt 

gemensamt arbetssätt är påbörjad. Verksamheterna har under året identifierat sina behov av kompetens på kort 

och lång sikt Detta ligger som grund för aktiviteter som ska ta oss framåt i kompetensförsörjningsarbetet. Under 

hösten har arbetet med att anordna praktik för elever och studenter återupptagits, en viktig aktivitet för att 

attrahera nya framtida medarbetare till vår förvaltning. 

Under 2020 har ett nytt sätt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet introducerats. Det nya arbetssättet 

innebär att SAM- arbetet är uppdelat i temaperioder utifrån gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket. 

Samtliga nivåer i förvaltningen ska ta fram OSA- mål (mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön). 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Hållbart medarbetarengagemang    73% 83% 

Andel chefer på Individ & Familjeomsorg som 
gått utvecklande ledarskap 

   87% 100% 

Andel chefer över chef på Individ & 
Familjeomsorg som gått indirekt ledarskap 

   100% 100% 

Personalomsättning    17,4% 14% 

Sjukfrånvaro    9,5% 7,5% 

Andel stolta medarbetare    64,1%  

3.5.3 Individ & Familjeomsorg nyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka jämlikheten 

och självständigheten för dem vi är till för och för att utveckla effektivare arbetssätt 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Kungsbacka, liksom resten av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar kommande år. 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.  

 

Individ & Familjeomsorgs arbete med digitalisering utgår ifrån Digitalplan 2020 – 2022. I denna beskrivs de 

närmaste årens arbete och satsningar på digitalisering. I förvaltningens roadmap synliggörs kommande 
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satsningar och initiativ utifrån perspektiven digitalisering för självständighet och digitalisering för effektivare 

arbetssätt. 

Fokusområde 

- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 

kommunen. 

Kommentar på nämndmål 

Arbetet inom digitalisering har under året utgått från digitalplanen och vi har tagit oss närmare målet, vilket syns 

i indikatorer men främst genom den positiva responsen från medarbetare på implementerade lösningar. 

Förvaltningen har infört Multifaktorsautentisering för samtliga med personlig arbetsdator för att förbättra 

informationssäkerheten och förbereda för en utökad användning av e-tjänster. 

Förvaltningen deltar i samverkansprojektet AllAgeHub där två minipiloter pågår. Appen WellBee möjliggör 

kognitivt stöd för brukare via mobiltelefonen. Personal kan stötta på distans genom att lägga in instruktioner och 

påminnelser med bildstöd. Smart Sign möjliggör kommunikation till en skärm på distans vilket nu testas inom 

bostad med särskild service. Tanken är att därigenom förbättra kommunikationen mellan kommun, förvaltning 

och medarbetare. 

Digital fax har lanserats vilket möjliggör effektivare arbetssätt och hantering av inkommande ärenden. 

Combineapp testas inom lägerverksamheten och personlig assistans vilket underlättat att dokumentera direkt 

och att enklare få fram till exempel kontaktinformation. Intraphone används idag som planeringsverktyg och 

kommer inom kort att användas i verksamheten för bättre tillgång till information och möjlighet att göra snabba 

rutt- och insatsändringar. 

Alfa e-läkemedel testas inom vissa verksamheter vilket resulterat i förenklad tillgång till delegeringsbeslut för 

medarbetare samt förbättrad översikt över delegeringarna för enhetschefer vilket ökar patientsäkerheten. 

Applikationen kommer att införas på bred front under våren 2021. 

Förvaltningen har lanserat sin första e-tjänst, orosanmälan för barn och unga vilket resulterat i förbättrad 

tillgänglighet för invånare och medarbetare inom andra förvaltningar samt möjliggör ett effektivare arbetssätt då 

underlaget samlas direkt i samband med anmälan. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Bedömning ”Brukare erbjuds digitala tjänster 
för ett självständigt liv” 

   Påbörjad  

Bedömning "”Det finns möjligheter att införa 
videomöte som komplement eller 
förstahandsval för fysiska möten eller 
möjligheter för att växla mellan fysiska möten 
och videomöten. Detta kan gälla möten med 
brukare/anhöriga/annan organisation men 
också interna möten”. 

   Påbörjad  

Bedömning "Personalen kan arbeta mobilt 
och har då tillgång till den information de 
behöver samt har möjlighet att dokumentera 
mobilt" 

   Påbörjad  

Bedömning "Verksamheten arbetar med att 
ge brukare kompetens att använda digitala 
lösningar" 

   Påbörjad  
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Antal e- tjänster i förvaltningen    1  
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4  Uppföljning direktiv 

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 

ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 

ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 

till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 

direktivet. 

4.1 Förvaltningen ska effektivisera verksamheten för att komma ner till en 

genomsnittlig nettokostnadsavvikelse för jämförbara kommuner 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Förvaltningen ska vidta nödvändiga åtgärder för att komma ner till en genomsnittlig nettokostnadsavvikelse för 

jämförbara kommuner. 

Fokusområde 

Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 

Kommentar 

I februari 2020 antog nämnden för Individ & Familjeomsorg en åtgärdsplan för budget i balans. Enligt planen 

ska nämnden ha en budget i balans senast vid utgången av 2022. 

Under året har förvaltningen arbetet med effektiviseringar, att se över arbetssätt och metoder och har en 

pågående översyn av stödfunktioner och administration, vilket har lett till neddragningar inom flera 

verksamheter. Inom bostad med särskild service och daglig verksamhet har ett stort arbete gjorts med att 

anpassa personalstyrkan efter stödbehovsmätning. I maj gav Kommunstyrelsen nämnden i uppdrag att 

intensifiera arbetet för att nå budget i balans, vilket bland annat har inneburit att nämnden fattat beslut om 

avveckling av stödet till Jyckens hunddagis. Arbetet med åtgärdsplanen har gett resultat under innevarande år 

och underskottet har minskat kraftigt jämfört med tidigare år. 

Då senaste utfall i nettokostnadsavvikelse finns för 2019 ser vi ännu inte effekten av det arbete som genomförts 

under året. Resultatet kommer att synas först i nettokostnadsavvikelsen för 2020 och 2021. 

Förvaltningens arbete med åtgärdsplan redovisas under ekonomikapitlet. 

4.2 Tillsammans för varje barn 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Förvaltningen ska tillsammans med berörda förvaltningar och Region Hallands verksamheter inom vård och 

hälsa bedriva ett utvecklande arbete med syfte att skapa bättre förutsättningar för gemensamma och 

samordnande insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun. 

Fokusområde 

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 

Kommentar 

Under första halvåret 2020 fortsatte arbetet i två tvärprofessionella team som utgår från Gullregnsskolan och 



Nämnden för Individ & Familjeomsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 25 

Hålabäcksskolan. Teamen identifierar barn det finns viss oro kring, och som med hjälp av tidiga samordnade 

insatser kan få stöd, så att det inte behöver göras orosanmälan eller utvecklas till hemmasittare och så att fler 

elever går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Yngreteamet arbetade med ett par familjer under våren, 

men covid-19 bromsade upp arbetet under hösten, bland annat på grund av att öppna förskolan stängde. Arbetet 

i teamet på Hålabäcksskolan genererade ett flertal olika förebyggande insatser tillsammans med Kultur & Fritid, 

bland annat after school och sommarlovsaktiviteter. Samordnade insatser mot några enskilda elever 

genomfördes också. 

Under hösten startade ett team upp för Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs Gymnasium. Insatser diskuterades 

och påbörjades med ett par elever. Vi startade också upp ett team som utgår från Varlaskolan. 

Samverkan är igång med Region Halland. BVC ingår i yngreteamet och i de övriga tre teamen ingår en 

representant från ungdomsmottagningen. Med start från januari 2021 kommer även en kurator från Kungsbacka 

vårdcentral att vara med i gymnasieteamet. Vi har en etablerad kontaktväg där inblandade känner till arbetet 

med Tillsammans för varje barn, till exempelvis Team barn och unga på Region Halland, etableringen och 

studiecoacher. 

4.3 Medarbetare på Individ & Familjeomsorg ska ha kunskap och 

kompetens för att upptäcka och stödja individer som lever i en 

hedersrelaterad kontext 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Flickor såväl som pojkar som lever i hedersrelaterade familjestrukturer begränsas i sina möjligheter till ett 

självständigt liv. Det handlar om en kultur och normer som begränsar den enskildes frihet. Hedersrelaterat våld 

har en kollektiv karaktär och kan vara sanktionerat av familjen och behöver hanteras därefter. 

 

Individ & Familjeomsorgs medarbetare ska ha kunskap och kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

De medarbetare som först kommer i kontakt med brukare/klienter ska ha kompetens att upptäcka och stödja 

personer som lever i en hedersrelaterad kontext. Ett nära samarbete med andra förvaltningar och aktörer är 

nödvändigt för att lyckas. 

Fokusområde 

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla 

Kommentar 

För att öka kompetensen och medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har medarbetare inom 

Myndighet, stöd och behandling tagit del av SKR:s webbsändning gällande hedersrelaterat våld och deltagit i 

olika webbutbildning kring hedersvåld. Medarbetare på vuxenenheten har haft fokus på området under 

kompetenstid och i arbetet med rutiner och riktlinjer. 
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5 Kvalitetsdeklarationer 

Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna 

är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. 

Område  Status Beskrivning Kommentar 

Mottagning Individ 
& Familjeomsorg 

 Uppnått 
Du kan, under kontorstid, komma 
på akut besök samma dag och få 
tala med en socialsekreterare. 

 

 Uppnått 

Du får tala med en 
socialsekreterare när du 
kontaktar oss under kontorstid. 
Vid akuta ärenden efter 
kontorstid kontaktar du 
socialjouren i Göteborg 

 

Bostad med 
särskild service  Uppnått 

I en bostad med särskild service 
får du framföra dina synpunkter 
om boendet. Detta sker i de flesta 
fall vid boendemöten eller 
deltagarmöten. 

 

Daglig 
verksamhet  Uppnått 

Vi bedriver verksamhet på olika 
nivåer:  
individuell nivå 
gruppnivå 
utflyttade grupper och 
verksamheter 
individuella praktikplatser. 
Det innebär att arbetsuppgifterna 
anpassas efter din förmåga, att 
din självständighet kan utvecklas 
och att du ges inflytande över 
valet av arbetsuppgifter. 

 

Personlig 
assistans  Uppnått 

Vi upprättar ett avtal mellan dig 
som assistansberättigad och 
Kungsbacka kommun som 
beskriver villkoren inom 
assistansen 

 

Handläggning 
Enheten för 
Funktionsstöd 

 Uppnått 

Din ansökan ska utredas 
skyndsamt, vilket innebär att du 
ska få ett beslut inom tre 
månader från ansökningsdatum. 

 

 Uppnått 

Handläggare på 
Funktionsstödsenheten ska ha 
utbildning och kompetens för att 
på ett rättssäkert sätt kunna 
utreda och bedöma ditt behov av 
hjälp och stöd. 

 



Nämnden för Individ & Familjeomsorg  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 27 

6  Verksamhetsmått 

6.1 Analys verksamhetsmått 

För många av verksamhetsmåtten finns ännu inga utfall för 2020. Dessa kommer först till delårsredovisningen 

2021. 

Nettokostnadsavvikelsen för LSS för 2019 låg på cirka 10 %. Nettokostnadsavvikelsen visar om kommunens 

faktiska kostnader är högre eller lägre än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella 

förutsättningar, om verksamheten bedrivs vid en genomsnittlig ambitions-, effektivitets- och avgiftsnivå. Under 

2020 har anpassningar av bemanning gjorts utifrån genomförd stödbehovsmätning. Detta kommer troligtvis ge 

effekt i nettokostnadsavvikelse LSS men syns först i siffrorna för helåret 2020 som finns tillgängliga till 

delårsredovisningen 2021. 

Andelen brukare i servicebostad i förhållande till gruppbostad ligger kvar på 26 % servicebostäder 2020. 

Kommunens låga andel i servicebostäder i förhållande till andra kommuner är en bidragande orsak till det höga 

kostnadsläget för bostad med särskild service och nettokostnadsavvikelse LSS. 

Andelen personer av befintlig befolkning med insats ser ut att ha ökat för både barn och unga och för vuxna 

under 2020. Det är dock osäkert huruvida ökningen speglar en faktisk ökning, utan beror sannolikt främst på 

tidigare brister i verksamhetssystemet. Måtten redovisas sedan sammanslagningen av tidigare förvaltningen för 

Individ & Familjeomsorg och förvaltningen för Funktionsstöd gemensamt för samtliga insatser. Detta gör 

resultaten svåra att analysera och att använda som underlag varför de kommer att tas bort från redovisningen 

från och med 2021. 

Försäkringskassans andel av kostnadstäckningen för personlig assistans i egen regi har minskat från 49 % till 

47 % mellan 2019 och 2020. (2018 var Försäkringskassans andel 61 %). De senaste åren har det skett en 

förskjutning från beslut enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) till beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS). 

Beslut enligt SFB innebär att Försäkringskassan ersätter en betydande del av kostnaden för personlig assistans. 

Majoriteten av nya beslut fattas enligt LSS medan utflödet av gamla beslut främst är SFB vilket medför en 

förskjutning av kostnader från statlig till kommunal nivå. 

Antalet personer som har en LSS-insats verkställd 1 oktober har ökat jämfört med tidigare år. Under hösten 

2019 öppnades fyra nya boenden med särskild service, med sammanlagt 24 platser vilket möjligen kan förklara 

delar av ökningen. 

Kostnad per timme för personlig assistans i egen regi har ökat vilket beror på att antal brukare och timmar har 

minskat men att kostnaderna inte har minskat i samma takt. Anpassningar har genomförts under hösten och 

kommer att ge effekt 2021. 

Andelen avslag och delavslag i förhållande till antal beslut ser ut att ha minskat mellan 2019 och 2020. Detta 

beror dock på att antalet beslut har ökat i de verksamheter där få avslag och delavslag avges. Vid en jämförelse 

mellan åren för specifikt Funktionsstödsenheten har andelen avslag och delavslag istället ökat från 18 % 2019 

till 19,6 % 2020. 

  

  

6.2 Resursmått 

  
Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
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Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Kostnad barn och ungdomsvård, kr / inv 1 257 1 454 1 589 1 575  

 Kostnad missbruksvård vuxna kr/inv 326 418 481 346  

 Nettokostnadsavvikelse LSS 10,4% 9,97% 10% 10,4%  

 
Kostnad funktionsnedsättning LSS 
boende kr per brukare 

1 191 651 1 305 615 1 391 202 1 462 461  

 

Kostnad för personlig assistans per 
timma i Kungsbacka kommun i egen 
regi 

356 356 373 403 419 

 

Försäkringskassans andel av 
kostnadstäckningen för personlig 
assistans för egen regi 

68,9% 56,8% 60,81% 49% 47% 

 
Snittkostnad per brukare med LSS 
beslut 

854 023 851 048 926 749   

 
Kostnad familjerätt och 
familjerådgivning kr/inv 

112 111 130 111  

6.3 Prestationsmått 

  
Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 

Andel personer av befintlig befolkning 
med insats/stöd, samtliga insatser (2 se 
fotnot) 

4,8% 1,1% 1,3% 1,5% 2,3% 

 

Andel barn och ungdomar i 
befolkningen med insats/stöd (3 se 
fotnot) 

6,5% 1,8% 2,7% 2,3% 4,2% 

 
Andel vuxna av befolkningen med 
insats/stöd 

0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,5% 

 
Fördelning mellan serviceboende och 
gruppboende (%) 

27% 24% 23% 26% 26% 

 
Invånare med insatser enligt LSS, andel 
(%) 

0,56% 0,59% 0,61% 0,61%  

 
Antal personer som har LSS-insats 
verkställd den 1 okt 

459 483 508 517 555 

 
Invånare 0-22 år med insatser enligt 
LSS, antal/ 10 000 inv 0-22 år 

86 88 90 84  

 Antal beviljade timmar LSS & SFB 571 844 567 153 565 358 561 626 555 594 

 
Andel avslag och delavslag i förhållande 
till antal beslut totalt 

 9,3% 3,6% 2,8% 1,75% 

 

Antal unika anställda per månad i snitt 
som jobbat hos varje brukare inom 
personlig assistans 

 9 8 6 7 
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6.4 Effektmått 

  
Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 

Ej återaktualiserade barn 0 - 12 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats, 
andel % 

82% 77% 74% 80% 77% 

 

Ej återaktualiserade ungdomar 13 - 20 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats, andel (%) 

  83% 65% 74% 

 

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem eller insatser 21 + ett 
år efter avslutad utredning eller insats, 
andel % 

64% 74% 80% 57% 76% 
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7  Personal 

7.1 Kompetensförsörjning 

7.1.1 Attrahera/rekrytera 

Olika praktiker, riktade sommarjobb och Gymnasial lärlingsanställning (GLA) var inställda från och med april 

på grund av pandemin. Dessa återupptogs efter sommaren, vilket bedöms som viktigt för framtida 

kompetensförsörjning. 

Introduktion för nya medarbetare har utvecklats under våren. Sommarvikariernas introduktion har utvidgats 

genom ett samarbete med förvaltningen för Gymnasium och arbetsmarknad samt Rekryteringscenter. För 

timvikarierna har den webbaserade introduktionen förbättrats och utökats. Arbetet med en uppdaterad 

introduktion för medarbetare är pågående och fokuserar på att bli mer webbaserad, effektiv och bidra till ökad 

kvalitet för våra brukare. För våra chefer har Kungsbackaledaren BAS utvecklats centralt för alla förvaltningar. 

Handledarutbildning anordnades under hösten för att fortsatt skapa goda möjligheter till utveckling för 

medarbetarna samt ett gott bemötande och handledning vid praktiker. 

Under året har förvaltningen frekvent förekommit i media, detta påverkar sannolikt vårt arbetsgivarvarumärke. 

Hur en sådan påverkan ser ut kommer förvaltningen bland annat kunna få en bild av med de nya mätningarna av 

bland annat HME, hållbart medarbetarengagemang. 

7.1.2 Utveckla/behålla 

Personalomsättningen för året är lägre jämfört med 2019. Sannolikt mest beroende på den förändrade 

arbetsmarknaden som blev under året. 2021 kommer förvaltningen att få en tydligare bild av hur medarbetarna 

upplever arbetsgivaren genom mätning av bland annat HME, hållbart medarbetarengagemang. Mätningen ger en 

bild av hur motivation, ledarskap och styrning upplevs. Det ger också ett värde på rekommendationsviljan hos 

medarbetarna, ett så kallat NPS (Net Promoter Score). Värden kommer bland annat att ligga till grund för 

arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Under året har vissa utbildningar blivit inställda på grund av restriktioner utifrån pandemin. En del utbildningar 

har dock genomförts efter att anpassningar har gjorts. Utbildning har genomförts för hygienombud, chefer och 

skyddsombud angående basal hygien kopplat till covid-19. Förvaltningens chefer har fått utbildning i att leda i 

kris. 

Under året har arbetet med heltidsresan utvecklats och 2021 fortsätter detta utifrån kommunövergripande mål 

med heltidsresan samt nya mål och riktlinjer utifrån AB20 (kollektivavtal) och HÖK20 

(huvudöverenskommelse- 20). Med arbetet kommer en del förändringar att genomföras som bland annat syftar 

till att fler ska stanna i förvaltningen. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger som grund för en hållbar, god och trivsam arbetsmiljö. Detta bidrar 

till att fler stannar hos oss. I det arbetet ingår ett antal aktiviteter som lyfts fram extra för 2020. Extra 

skyddskommitté har genomförts varje eller varannan vecka där arbetsgivare och fackliga parter har hanterat 

frågor kring konsekvenser av covid-19. Riskbedömning kopplat till covid-19 är genomförd per verksamhet, 

löpande uppföljning har skett under året där risker och åtgärder tagits upp. Informationsmöten har hållits 

tillsammans med olika stabsfunktioner för samtliga chefer inom förvaltningen varje vecka, för att informera om 

nyheter och fånga upp frågor från cheferna kring covid-19. 

7.1.3 Avsluta 

Avslutningssamtal har genomförts under året. Omfattningen av samtal har påverkats av konsekvenser av Covid-
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19.  Analys för året pågår och utfall av denna kommer att bidra till åtgärder för att minska 

personalomsättningen. 

7.2 Analys personalmått 

Andelen heltidstjänster ligger kvar på samma nivå som föregående år. Det finns skillnader mellan 

verksamheterna i hur fördelningen mellan heltid/deltid ser ut. Skillnaden mellan heltid/deltid är markant vid en 

jämförelse mellan män och kvinnor. Arbetet kopplat till heltidsresan ger effekt och framför oss ligger 

utmaningar i att kunna planera ut tid på ett hållbart sätt i takt med att antalet heltider ökar. 

Antal medarbetare per enhetschef är oförändrat, detta kommer följas upp under 2021 för att tillse att det inte 

ökar. Forskning visar att antal medarbetare per chef är av stor betydelse för vilken arbetsmiljö som råder. 

Sjukfrånvaron är högre, men inte i den omfattning som befarats. Korttidssjukfrånvaron är markant högre, vilket 

var förväntat och kopplas till konsekvenser av Covid-19. Däremot ökar även långtidssjukfrånvaron, detta är en 

utveckling som inte direkt kopplas till konsekvenser av Covid-19 och behöver åtgärdas så att det minskar. 

Personalomsättningen är oförändrad jämfört med 2019. Förväntningen var att detta skulle minska 2020 på grund 

av en svårare arbetsmarknad och anledningen till att detta inte skett kan sannolikt bero på de omfattande 

effektiviseringarna som genomförts under året. Andelen yngre medarbetare minskar, vilket behöver 

uppmärksammas då den andelen av medarbetare är av vikt för att skapa stabilitet i framtida verksamhet. 

Antal medarbetare i förvaltningen har minskat med 26 personer. Detta beror bland annat på anpassningar till 

stödbehovsmätningar inom bostad med särskild service och ett minskat behov inom personlig assistans på grund 

av färre brukare. Ytterligare anpassningar har gjorts med anledning av framtagen och nämndbeslutad 

åtgärdsplan. 

7.3 Resursmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel deltid 27% 27,9% 22,7% 22,6% 

 Andel kvinnor som har deltid 29% 29,3% 22,6% 22,7% 

 Andel kvinnor som har heltid 71% 70,7% 77,4% 77,3% 

 Andel män som har deltid 18% 20,5% 23,2% 22,5% 

 Andel män som har heltid 82% 79,5% 76,8% 77,5% 

 Anställda andel kvinnor 85% 84,7% 83,7% 83,3% 

 Anställda andel män 15% 15,3% 16,3% 16,7% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad  94,3% 94,8% 95,1% 

 Anställda totalt 910 816 816 790 

 Antal medarbetare per chef  18,4 20 19,3 

 Antal medarbetare per enhetschef 21 13,9 22,9 22,8 

 Medelålder 43 43 44 45 

 Pensionsavgångar 5  8 5 
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7.4 Effektmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Frisknärvaro 51,3% 47,7% 49,5% 40,1% 

 Frisknärvaro Kvinnor 49,7% 46,1% 48,8% 39,6% 

 Frisknärvaro Män 59,7% 55,8% 53,4% 42,8% 

 Korttidssjukfrånvaro  3,6% 3,6% 4,8% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor  3,6% 3,8% 4,9% 

 Korttidssjukfrånvaro Män  3,5% 3% 4,6% 

 Långtidssjukfrånvaro 4,5% 5,1% 4,5% 4,6% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 4,8% 5,7% 4,6% 5,1% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 3,2% 2,7% 3,8% 2,2% 

 Personalomsättning 16,1% 20% 17,8% 17,4% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 8,1% 9% 8,4% 10% 

 Sjukfrånvaro Män 5,9% 6,3% 6,8% 6,8% 

 Sjukfrånvaro Totalt 7,8% 8,5% 8,1% 9,5% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 

   35,3% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   6,6% 8,6% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   7,8% 9% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   9,1% 10,2% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd  29,1 27,2 32,7 
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8 Ekonomi 

8.1 Uppföljning driftbudget 

Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 
Avvikelse 

2020 

Nämnd -2 692 -1 638,7 -3 683,1 -2 044,4 

Stödfunktioner och central verksamhet -52 336 -53 317,7 -46 977,1 6340,6 

Myndighet stöd och behandling -231 605 -202 668 -240 438,8 -37 770,8 

Boende med särskild service -222 825 -230 197,4 -212 235,8 17 961,6 

Stöd i hemmet och sysselsättning -81 936 -75 768,6 -70 478,7 5289,9 

Daglig verksamhet -48 524 -49 594,8 -47 153,2 2441,6 

Privat assistans -46 467 -52 639 -51 582,3 1056,7 

Summa -686 385 -665 824,2 -672 549,0 -6 724,8 

Kommentarer 

Sammanfattning 

2020 års underskott är - 6,7 miljoner kronor. 

Trots de utmaningar som covid-19 pandemin inneburit har förvaltningen lyckats behålla fokus på beslutad 

åtgärdsplan och genomförda åtgärder har börjat ge effekt. Samtliga verksamheter inom förvaltningen har 

genomfört förändringar med anledning av åtgärdsplanen. 

Utöver förvaltningens arbete utifrån åtgärdsplan har tillskott av statliga medel förbättrat årets resultat. För att 

mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 pandemin har regeringen beslutat om 12 extra 

ändringsbudgetar, utöver de sedvanliga vår- och höständringsbudgetarna. De ändringar som påverkat Individ & 

Familjeomsorgs utfall är: 

 arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnader som arbetsgivaren haft under perioden april -

 juli 2020. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har fått för 4,2 miljoner kronor i ersättning.  

 arbetsgivaren får ersättning för den del som överstiger 1,07% av den totala sjuklönekostnaden augusti -

 december. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har fått för 3,0 miljoner kronor i ersättning. 

Utöver ovan tillskott av statliga medel har förvaltningen också fått ersättning för övriga merkostnader som 

uppstått på grund av covid- 19. I dessa fall ersätts förvaltningen för uppkomna kostnader då verksamheterna har 

behövt vidta extraordinära åtgärder. För perioden februari - november har nämnden för Individ & 

Familjeomsorg ersatts med 4,5 miljoner kronor. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under 2020 blivit ålagda att betala ut en särskild avgift för två ej 

verkställda beslut inom bostad med särskild service på totalt 2 miljoner kronor. 

Utöver ovan har Individ & Familjeomsorg gjort återsökningar från Migrationsverket och erhållit 4,5 miljoner 

kronor som ej fanns med i budget. 

Nedan följer en redogörelse per verksamhetsområde: 

Nämnd 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under 2020 blivit ålagda att betala särskild avgift i två ärenden på 
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vardera 1 miljon kronor. Därav det negativa resultatet om 2 miljoner kronor. 

Stödfunktioner och central verksamhet 

Årets resultat för stödfunktioner och central verksamhet visar ett överskott på 6,3 miljoner kronor. Största 

orsakerna är lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och neddragningar, samt uteblivna 

utbildningar och omställning till digitala utbildningar. Lägre kostnader än budgeterat för reparationer och 

underhåll fastighet, lägre kostnader för hyra och leasing av transportmedel, billigare telefonitjänster och lägre 

konsultkostnader bidrar också till överskottet. 

Myndighet, stöd och behandling 

Årets resultat inom verksamheten Myndighet stöd och behandling slutar på ett underskott om -37,8 miljoner 

kronor. De största underskotten finns under Funktionsstödsenheten (-20 miljoner kronor) och Barn- och 

ungdomsenheten (-15,5 miljoner kronor). 

Verksamhetsområdets resultat har förbättrats med 7 miljoner kronor genom att verksamheten har: 

 erhållit medel för särskilda extraordinära kostnader från Migrationsverket (4,5 miljoner kronor). 

 fått betala reducerade avgifter för tvångsvård under andra halvåret (800 000 - 900 000 kronor). 

Observera att avgifterna för 2021 höjs med mellan 10 - 20% av det ordinarie priset. 

 återfört nedskriven fordran mot region Halland på 950 000 kronor (tvisten är löst och fordran är betald. 

Det handlar om betalningsansvar för en gemensam placering mellan förvaltningen och Region Halland.) 

 erhållit ersättning för sjuklönekostnader (717 000 kronor). 

Funktionsstödsenheten har haft samma budget för köpta platser som föregående år och hade 2019 ett underskott 

om 15,2 miljoner kronor. Trots att antalet köpta platser har minskat har inte kostnaderna minskat utan ökat med 

3,9 miljoner kronor (6 %). 

Orosanmälningarna inom barn och unga fortsätter att öka. År 2020 gjordes 2617 anmälningar mot 2310 

anmälningar år 2019, en ökning med 13%. Då ökningen har skett under hösten riskerar volymen för placeringar 

öka ytterligare under 2021. 

Placeringsvolymerna har ökat kraftigt under 2020. Antalet dygn i institutionsvård ökade med 46 % (3552 dygn 

2019, 5169 dygn 2020) och dygn i stödboende med 78 % (3426 dygn 2019, 6105 dygn 2020). Det genererar 

kostnadsökningar motsvarande 5,5 miljoner kronor för institutionsplaceringar och 3,1 miljoner kronor för 

stödboende. Även kostnader för köpt öppenvård har ökat, från 3,8 miljoner kronor 2019 till 4,5 miljoner kronor 

2020. 

Vuxenenheten har minskat sina kostnader för institutionsvård med 1,5 miljoner kronor och har genom att arbeta 

med träningslägenheter i egen regi kunnat minska kostnaden för köpta stödboenden med 4,1 miljoner kronor. 

Det innebär att de har vänt underskott till överskott om +1,1 miljon kronor mot budget. 

Sammantaget har verksamhetsområdet ökat sina kostnader med 6,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

Bostad med särskild service 

Bostad med särskild service har under 2020 ett budgetöverskott på 18,0 miljoner kronor vilket kan jämföras 

med 2019 då budgetöverskottet låg på 1,5 miljoner kronor. 

Sedan 2019 genomförs stödbehovsmätningar som indikerar vilka personalresurser som krävs på respektive 

boende för att möta brukarnas behov. Stödbehovsmätningen styr även hur mycket budget respektive boende 

skall få för att täcka personalkostnaderna. Under året har boendena arbetat aktivt med att anpassa sin bemanning 

utifrån stödbehovsmätningarna. Av det totala budgetöverskottet på 18 miljoner kronor härleds 6,9 miljoner 

kronor direkt till driften på boendena vilket kan jämföras med 2019 då underskottet på driften var - 8,1 miljoner 

kronor. 

Budgetöverskottet på driftsbudgeten beror utöver anpassningarna till stödbehovsmätningarna och minskade 
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kostnader även på att Bostad med särskild service har fått statlig ersättning på 3,6 miljoner kronor för 

sjuklönekostnader. Korttidssjukfrånvaron ökade med 1,64 % under 2020 jämfört med föregående år. 

Verksamhetsområdet har fått 2,4 miljoner i ersättning för att täcka övriga merkostnader som uppstått som en 

konsekvens av pandemin. 

Att Bostad med särskild service genererar ett så pass stort budgetöverskott 2020 beror även på att hela budgeten 

inte har använts under året. Exempelvis kan det periodvis finnas tomplatser på boendena från att en brukare 

flyttar ut tills nästa brukare hinner flytta in. Under den perioden har verksamheten minskade personalkostnader. 

Till följd av covid-19 har även planerade aktiviteter såsom utbildningar ställs in vilket också bidrar till 

budgetöverskottet. 

Stöd i hemmet och sysselsättning 

Verksamhetsområdet har ett budgetöverskott på 5,3 miljoner kronor och har därmed minskat nettokostnaderna 

med 10 miljoner kronor jämfört med perioden föregående år. 

En stor del av resultatet beror på att staten har ersatt extra kostnader för sjuklöner under pandemin. Totalt 

uppgick ersättningen för sjuklöner år 2020 till 1,76 miljoner kronor. Ersättning för merkostnader kopplade till 

covid-19 uppgår till 1,2 miljoner kronor. Verksamheten har ansökt om ytterligare 352 000 kronor i den andra 

ansökningsperioden. 

Inom korttidsvistelse, hemteam samt ledsagning och avlösarservice har kostnaderna minskat som en följd av 

pandemin. Verksamheten har varit stängd under en månads tid och flera brukare har dessutom avbokat uppdrag 

av rädsla för smittspridning eller minskat behov av ledsagning då utbudet av aktiviteter minskat (såsom teater, 

fotbollsmatcher etcetera). 

Inom personlig assistans har brukarantalet minskat. Från årets början var det 30 brukare inom assistans i egen 

regi. Under året har det tillkommit en brukare, men fem har avslutats. Antalet brukare vid ingången av år 2021 

är 26. Detta resulterar i färre utförda timmar samt neddragning av personal. Utöver att ställa om personal i drift 

har en minskning gjorts med tre tjänster inom stab: en enhetschef, en metodutvecklare och en administratör. 

Daglig verksamhet  

Daglig verksamhet har ett budgetöverskott på 2,4 miljoner kronor under 2020 vilket kan jämföras med samma 

period 2019 då budgetöverskottet var 0,2 miljoner kronor. 

Daglig verksamhet har under året arbetat med att anpassa bemanningen utifrån stödbehovsmätningen. De har 

även sett över sina lokaler samt sammanslagning av olika grupper för att få en jämnare brukarmix samt för att 

kunna bemanna mer resurseffektivt. Inflödet av nya brukare på daglig verksamhet har dock inte varit lika stort 

som prognostiserat. 

Daglig verksamhet har fått 1 miljoner kronor i ersättning för korttidssjukfrånvaro till följd av covid-19 

pandemin. Under året har daglig verksamhet periodvis bedrivits på ute på boende med särskild service samt 

varit stängt en period för att minska smittan. Korttidssjukfrånvaron har varit 1,85 % högre under 2020 än under 

föregående år. 

Privat assistans 

Under året har två ärenden avslutats och fyra tillkommit. De två ärendena som avslutades hade en sammanlagd 

omfattning om 293,3 timmar/vecka och de fyra som tillkommit har en sammanlagd omfattning om 245,5 

timmar/vecka. 

Förvaltningen har haft 1 miljon kronor lägre kostnader på grund av uteblivna utbetalningar av ersättning för 

sjuklöner till privata utförare, då staten har betalat ut detta. I vanliga fall betalar Individ & Familjeomsorg 

sjuklöner till privata assistansbolag. Då staten ersätter dessa kostnader 2020 minskar således nämndens 

kostnader. 

Ersättning för merkostnader kopplade till covid-19 har ansökts om i ansökningsperiod 2. Ansökan som 
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omfattade 260 000 kronor i merkostnader i form av utökade beslut på grund av covid-19 har ännu inte beviljats. 

8.2 Uppföljning investeringsbudget 

Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 
Avvikelse 

2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -2 092 -6 748 -981 5 767 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter     

Netto -2 092 -6 748 -981 5 767 

Kommentarer 

Från mars 2020 och fram till nu har förvaltningens arbete präglats av pandemin. En del av det som 

verksamheterna planerade inför 2020 har fått pausas (så även investeringar), för att istället fokusera på att 

hantera det mest nödvändiga. 

De investeringar som gjorts i år har varit löpande nödvändiga investeringar i verksamheterna. 

. 
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9 Hållbarhetsbokslut 

Globalt mål 3 – Hälsa och välbefinnande 

Delmål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa 

För att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa är samverkan mellan socialtjänst, regionens hälso- 

och sjukvård samt psykiatri av största vikt. Utöver det krävs god intern och extern samverkan med andra aktörer 

som kommunens invånare möter och behöver insatser och tjänster från. Intern och extern samverkan är viktiga 

framgångsfaktorer i det förebyggande och främjande arbetet för social hållbarhet och psykisk hälsa. 

”Tillsammans för varje barn” är ett prioriterat initiativ där Individ & Familjeomsorg samverkar med Förskola & 

Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid kring tidiga insatser för barn, unga och deras 

familjer. Tvärprofessionella team arbetar med yngre respektive äldre barn och ungdomar. Genom tidiga, 

främjande och förebyggande insatser är målet att tidigt fånga upp barn, unga och familjer i behov av stöd och 

därigenom minska behovet av åtgärdande och behandlande insatser. Under året har två nya team startat upp – ett 

på Varlaskolan och ett gymnasieteam. Även Ungdomsmottagningen deltar nu i tre av fyra team. 

Individ & Familjeomsorg arbetar utifrån den nationella överenskommelsen kring psykisk hälsa och den 

regionala handlingsplanen som tagits fram i samverkan med Region Halland. Under 2020 har satsningen på 

vård- och stödsamordning intensifierats enligt plan. En samordnare har anställts och metodstödet ute i 

verksamheten har förstärkts. Utbildningar i vård- och stödsamordning har genomförts med ett tydligt 

samverkansupplägg. En styrgrupp leder det interna arbetet i förvaltningen och har för 2021 fått ett utökat 

uppdrag kring förbättrad samverkansstruktur. 

Under året har Individ & Familjeomsorg tillsammans med regionen deltagit i framtagandet av en länsgemensam 

handlingsplan för suicidprevention. Individ & Familjeomsorg deltar också i att revidera och förnya de regionala 

samverkansöverenskommelserna inom psykisk hälsa, för målgruppen med psykisk funktionsnedsättning, 

överenskommelse missbruk och samsjuklighet samt för placerade barn och unga. 

Globala mål 5 – Jämställdhet 

Under året har nämnd och förvaltningsledning deltagit i en heldagsutbildning i jämställdhetsintegrering för att 

säkra kunskap och kompetens i frågan och därmed bättre kunna styra utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

För att säkra jämställdhetsperspektiv i beslut som fattas ska perspektivet finnas med i beslutsunderlag som läggs 

fram till nämnden. 

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor 

Individ & Familjeomsorg har en organisation för att ge stöd till de som utsatts för våld, till barn som har levt 

med våld och/eller bevittnat våld men också stöd till våldsutövaren för att förändra beteenden. 

2020 beslutade nämnden för Individ & Familjeomsorg om ett ny nämnddirektiv ”Medarbetare på Individ & 

Familjeomsorg ska ha kunskap och kompetens för att upptäcka och stödja individer som lever i en 

hedersrelaterad kontext”. För att öka kompetensen och medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har 

medarbetare inom myndighet, stöd och behandling deltagit i en webbutbildningar kring hedersvåld och förtryck. 

Globalt mål 10 - Minskad ojämlikhet 

Delmål 10.3 – Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering 

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel 

kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för att 

tillhandahålla vissa insatser och vård för personer med funktionsnedsättning, såsom exempelvis bostad med 

särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning. Förvaltningen kan via sina insatser bidra 

till ökad jämlikhet genom att stödja brukare till ett självständigt liv. 
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Nationellt följs målet upp bland annat genom indikatorn ”Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren 

får bestämma saker som är viktiga”. De senaste åren har flera av Individ & Familjeomsorgs verksamheter 

deltagit i SKR:s brukarundersökningar för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen bedömer att 

resultatet från fler enkäter än den som riktas till daglig verksamhets brukare har bäring på det globala målet. 

2020 har brukarenkäter genomförts inom bostad med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personlig 

assistans och sysselsättning. Genomförandet har varit en utmaning på grund av covid-19, särskilt för boendestöd 

och inom personlig assistans då insatsen och mötet sker i brukarens hem. Genom telefonstöd och genom att 

erbjuda alternativa sätt att besvara frågorna har undersökningen kunnat genomföras. Verksamheterna har nästan 

samma antal svarande som föregående år, vilket är mycket positivt utifrån rådande omständigheter. Resultaten 

från årets brukarundersökning har precis presenterats och kommer nu att analyseras av respektive verksamhet. 

Genom att följa upp resultat, identifiera förbättringsområden och planera för åtgärder 2021 kan verksamheterna 

arbeta vidare med att stödja brukare till ett självständigt liv. 
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10 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 

Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 

under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Verksamhet 
Andel av 

verksamhetsvolym 
Kostnad för 
verksamhet 

 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

Personlig Assistans 34 % 45 % 30 723 39 789 

Ledsagning 0 0 0 0 

Avlösning 0 0 0 0 

     

     

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har endast ledsagning och avlösarservice upphandlat inom ramen för 

LOV/LOU. Privata utförare finns också inom personlig assistans. Utöver detta finns köp av huvudverksamhet 

när hemmaplanslösningar inte är möjliga, bland annat köp av bostad med särskild service, 

institutionsplaceringar, skyddat boende, boende missbruk, stödboende, korttidsboende LSS, familjehem, 

öppenvård mm. Dessa redogörs inte för i tabellen ovan. 

Andelen köpt verksamhet har kostnadsmässigt ökat inom Personlig Assistans. Volymer i egen regi har minskat 

och ökat i privat regi. 
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Ombudget för drift och investeringar samt resultatfond – Individ & Familjeomsorg 2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår kommunfullmäktige att resultat på -6,7 miljoner 

kronor inte förs till nämndens resultatfond utan återförs till kommunens resultat. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera löpande 

investeringsmedel på 2 000 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens sammanlagda nettoresultat för 2020 innebär en budgetavvikelse om -6,7 miljoner kronor. 

Största orsaken till underskottet är volymökningar av köpta platser inom verksamhetsområdet 

Myndighet, stöd och behandling, främst inom enheterna Funktionsstöd och Barn och unga. 

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper kan en resultatfond för en nämnd vara negativ men 

underskottet ska då återbetalas under nästföljande budgetår. I särskilda fall kan längre tid beviljas för 

att återställa underskottet. Individ & Familjeomsorg har under flera år haft stora underskott. För att nå 

en budget i balans antog nämnden för Individ & Familjeomsorg en åtgärdsplan under 2020. Senast 

årsskiftet 21/22 ska Individ & Familjeomsorg ha en budget i balans. Nämnden för Individ och 

familjeomsorg bedömer att föregående års underskott inte kan återbetalas samtidigt som arbetet för att 

nå en budget i balans pågår. 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2020 tillsammans med 

bifogade handlingar.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-02-10 

Blankett för ombudgeteringar och resultatfond 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Karin Martinsson     Fillitsa Grönberg 
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Förvaltningschef     Ekonomi- och utvecklingschef 



Ombudgeteringar och resultatfond

1. Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering

  Typ 1 – planerad verksamhet har inte utförts - återredovisas
  Typ 2 – verksamhet har överförts till annan nämnd/styrelse - återredovisas
  Typ 3 – egna effektiviseringar/besparingar - förs till resultatfond
  Typ 4 – pågående projekt, igångsatta men ej avslutade - ombudgeteras

I steg 3 redovisas nämndens begäran om resultatdisponering (blankett a blå del).

Underskott

Ombudgetering

Återföring till beställare

Resultatfond

Överskott som återredovisas

2. Investeringsprojekt – begäran om ombudgetering
Medel för investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kan ombudgeteras (förutom löpande 

I steg 1 ska alla nämnder/styrelse redovisa årsbudget, utfall och avvikelse (blankett a gul del) Steg 2 

Ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. Nämnden tar 

Ombudgetering över årsskiftet av överskott kan enbart begäras för typ 4, pågående driftprojekt. 

Enligt reglerna för beställar-utförar-organisationen återförs 50% av eventuellt överskott hos Service till 

Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar förs till nämndens resultatfond. Redovisning 

Överskott som inte begärs ombudgeterade (pågående driftprojekt) eller avsätts till resultatfond skall 



  Typ 1 – planerad verksamhet har inte utförts - återredovisas
  Typ 2 – verksamhet har överförts till annan nämnd/styrelse - återredovisas
  Typ 3 – egna effektiviseringar/besparingar - förs till resultatfond
  Typ 4 – pågående projekt, igångsatta men ej avslutade - ombudgeteras

I steg 3 redovisas nämndens begäran om resultatdisponering (blankett a blå del).

Medel för investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kan ombudgeteras (förutom löpande 

I steg 1 ska alla nämnder/styrelse redovisa årsbudget, utfall och avvikelse (blankett a gul del) Steg 2 

Ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. Nämnden tar 

Ombudgetering över årsskiftet av överskott kan enbart begäras för typ 4, pågående driftprojekt. 

Enligt reglerna för beställar-utförar-organisationen återförs 50% av eventuellt överskott hos Service till 

Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar förs till nämndens resultatfond. Redovisning 

Överskott som inte begärs ombudgeterade (pågående driftprojekt) eller avsätts till resultatfond skall 



Kungsbacka Kommun

Se anvisningar på fliken Anvisning

Nämnd: Individ & Familjeomsorg

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020
Kostnad med (-) intäkter med (+), belopp i tkr

Spec 

Ansv/vks/

proj

Driftredov

isning/ 

Projektna

mn

A B C D E=D-C F G H I

81** Nämnden för Individ & familjeomsorg -665 824 -672 549 -6 725 -6 725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-665 824 -672 549 -6 725 -6 725 0 0 0

Årsbudget Utfall Avvikelse

Bokslut 2020 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020

Underskott Överskott

Ombudgeter

as

Förs till 

resultatfond

Typ 1 - ej 

utförverksam

het   

återredovisa

s

Typ 2 - 

versamhet till 

annan 

nämnd 

återredovisa

s

Totalt nämnden



Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020

Summering - nämndens förslag till beslut

Typ 3 - egna 

effektiviserin

gar

till 

resultatfond

J K L=G+J M=F+K N=H+IO=F+G+H+I+J+K-E

0 -6 725 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

0 0 0 -6 725 0 0

Summa till 

resultatfond

Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020 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.

Överskott

Typ 4 - 

Pågående ej 

avslutade 

projekt  

Ombudgeter

as

Summa att 

ombudgeter

a

Summa att 

återredovisa

Kontrollsum

ma mot 

bokslutsavv

ikelse. BÖR 

SLUTA MED 

"0" I 

SUMMAN

Nämnden föreslår att resultatet inte förs till nämndens resultatfond utan återförs till kommunens resultat tills nämnden har en budget i balans.

Nämnden för IF beräknar ha en budget i balans 2022-12-31



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.

Nämnden föreslår att resultatet inte förs till nämndens resultatfond utan återförs till kommunens resultat tills nämnden har en budget i balans.

Nämnden för IF beräknar ha en budget i balans 2022-12-31



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.

Nämnden föreslår att resultatet inte förs till nämndens resultatfond utan återförs till kommunens resultat tills nämnden har en budget i balans.

Nämnden för IF beräknar ha en budget i balans 2022-12-31



Kungsbacka Kommun

Se anvisningar på anvisningsfliken.
Nämnd: Individ & Familjeomsorg

Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020
Utgifter i (-) och inkomster i (+) belopp i tkr

TKR
Projekt nr Projektna

mn
Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade 

projekt    

Ja/Nej

Resultat 

avslutade 

projekt

Typ 4 - 

Pågående ej 

avslutade 

projekt 

Ombudgeter

as till 2021

Typ 4 - 

Pågående ej 

avslutade 

projekt 

Ombudgeter

as till 2022

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

0

3800 Löpande investeringar-6 748 -981 5 767 NEJ 2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 748 -981 5 767 0 2 000 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 2020 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt 

Nämndens begäran om ombudgetering m m

Totalt nämnden



Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020

Kontrollsum

ma mot 

bokslutsavv

ikelse

O=L+M+N-E

0

-3 767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 767

Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt 

Nämndens begäran om ombudgetering m m

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

P

Avser löpande investeringar flyttas över till 2021, två miljoner ombudgeteras till 2021



För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

P

Avser löpande investeringar flyttas över till 2021, två miljoner ombudgeteras till 2021
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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 2019 en internkontrollplan för 2020, 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. 
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2 Sammanfattning 

Under 2020 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 påbörjat eller 

planerats inför 2021. Några risker från 2020 kvarstår i nämndens internkontrollplan 2021. Detta för 

att granska huruvida planerade åtgärder har effekt och bidragit till att minimera risken. 

Under 2020 har ett arbete med att revidera nämndens kvalitetsledningssystem påbörjats. Under 

2021 kommer processkartläggningar av utvalda processer att genomföras. Dessa två delar bedöms 

bidra positivt till förvaltningens kvalitetsarbete under 2021. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2020 

I november 2019 antogs Internkontrollplan 2020 av nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Internkontrollplan 2020 innehåller 12 prioriterade risker. Av dessa är nio kommungemensamma 

risker som tagits fram centralt (HR, ekonomi, IT) och som varje nämnd/förvaltning ska granska. Tre 

risker togs fram för Individ och 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 granskningar utförts enligt plan av ansvariga funktioner. Utifrån 

granskningsresultaten planeras ett antal åtgärder att genomföras under 2021. 
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4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 

S
a
n

n
o

li
k
h

e
t 

4 

4 
 

8 
 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 
 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 12 

 

Kritisk 

Hög 

Medel 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den 
inte får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 
år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

Kategorier  
Risknumm

er 
Risker Till plan 

3 

12 

11 7 5 4 2 1 

10 9 8 6 

4 8 
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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 Kommunövergripande risk: Manuella betalningar Ja 

 4 Kommunövergripande risk: Redovisning av 

representation 

Ja 

 5 Ekonomi/Inköp Risk att vi frångår regler kring 

upphandling och inköp 

Ja 

Informationssäkerh

et och 

administration  

 6 IT och information Risk för informationsspridning 

till obehöriga 

Ja 

 7 Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning 

av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 

systemförvaltarmodellen. 

Ja 

 8 Kommunövergripande risk: Bristande kännedom om 

och efterlevnad av krav* på tillgänglighet och service 

Ja 

 9 Kommunövergripande risk: Bristande styrning av 

förändring av verksamhetsprocesser och system 

Ja 

Verksamhet   10 Risk för att delegationsförteckning inte följs Ja 

 11 Risk att tillsvidarebeslut inte följs upp enligt riktlinje 

för systematisk uppföljning 

Ja 

 12 Risk att medvind inte uppfyller de krav som behövs 

för att jobba med resurspass/flexibel bemanning 

Ja 

4.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

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

 IT och information 

Risk för brister i 

analog hantering 

Annan hantering än analog ses över. 
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Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

n  
 IT och 

information: Risk 

att brister i 

funktionalitet i 

verksamhetssyste

m påverkar 

förvaltningens 

förutsättningar att 

arbeta enligt 

fastställda rutiner 

samt 

medarbetarnas 

arbetsmiljö 

negativt. 

Risken hanteras vid behov 

Verksamhet 

 
 Hot- och 

våldssituationer 

Omhändertas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i 

kvalitetsledningssystem. 

2020 planeras åtgärder utifrån tidigare års granskningar. 

 Medarbetare och 

chefer följer inte 

styrdokument 

Tydliggörande kring var och hur styrdokument finns samlat genomförs 

2020. Eventuell kontroll av följsamhet till styrande dokument 

genomförs vid behov 2021. 

 Risk för felaktig 

dokumentation 

Omhändertas i kvalitetsledningssystem. 

 Risk för att inte ha 

tillräckligt med 

eller lämpliga 

lokaler för 

verksamheten 

Omhändertas i "Lokalbehov 2021–2025" 

 Risk för att 

barnrättsperspekti

vet inte beaktas 

 

 Risk för att 

bristande 

följsamhet till 

forskning och 

beprövad 

erfarenhet i 

metodarbete 

Omhändertas i kvalitetsledningssystem 

 Risk för att det 

förekommer 

tvång- och 

begränsningsåtgär

der 

Omhändertas i kvalitetsledningssystem. Respektive verksamhet ska 

upprätta verksamhetsadekvata egenkontroller. 

 Risk för bristande 

samverkan mellan 

verksamheter och 

andra aktörer 

Hanteras utifrån specifik fråga av berörd verksamhet 

 Risk för brister i 

egenkontrollsplane

r 

Omhändertas i kvalitetsledningssystem. Egenkontrollsplaner ska tas 

fram 2020. Eventuell kontroll av följsamhet genomförs vid behov 2021 
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Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

 Risk för att 

ansvarsfördelning 

mellan 

kommunens 

socialnämnder inte 

är tydlig 

Omhändertas inom kvalitetsledningssystem 
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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 respektive granskning kortfattat. 

Uppföljning av semesteravstämning 

Kontroll av semesteruttag har genomförts. HR- generalist för respektive verksamhet har kontaktat 

de chefer som har medarbetare med färre än 20 dagar uttagna semesterdagar och kontrollerat att 

nödvändiga åtgärder vidtagits. Understigande uttag har flera olika orsaker; konsekvenser av covid-

19, annan frånvaro, etc. Ett fåtal medarbetare tar ut färre än 20 dagars semester under året. 

Granskning av avslut av behörigheter vid avslut av anställning 

En kommungemensam rapport där man kan söka fram avslutade medarbetare har tagits fram under 

hösten och finns nu tillgänglig i systemförvaltarforumet. Granskningen på Individ & Familjeomsorg 

visar på brister gällande avslut av behörigheter vid avslut av anställning. Den 

kommungemensamma e-tjänsten för behörigheter ska implementeras på förvaltningen under första 

halvan av 2021. 

Granskning av att de system och verktyg som förvaltningen ansvarar för har 

behörighetsrutiner och att dessa efterföljs 

En kommungemensam granskning visar att 5 av 8 granskade system har beskrivit rutinen för 

behörighetshantering. 7 av 8 system arbetar med behörigheter på ett systematisk sätt. Gällande 

Combine finns fortfarande vissa problem med att få information från cheferna vid ändring av tjänst/ 

behörighet samt vid avslut. 

Första linjens verksamhetsupport har nu tillgång till rapporten "avslutade och ändrade behörigheter" 

och kan därmed manuellt säkerställa att behörigheter avslutas eller ändras vid förändrad eller 

avslutad anställning. Ett arbete med att koppla AD-konto till Combine pågår och planeras att 

genomföras under 2021. Detta kommer att innebära att avslut av användarkonto automatiskt 

avslutar behörighet i Combine. 

Granskning av 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. 

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 

under 2020 varierar antal godkända fakturor över månaderna men ett uppskattat snittvärde på hela 

perioden är att cirka 35 % är godkända. De vanligaste felen är att det saknas bifogad deltagarlista 

och syfte. 

Uppföljning av köpta tjänster och placeringar 

Ett arbete med att ta fram ramavtal har påbörjats under året. Representanter från 
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Funktionsstödsenheten har tillsammans med inköpsfunktionen i Kungsbacka kommun sett över 

vilka behov av ramavtal som finns samt möjlighet att ingå i hängavtal med närliggande regioner. 

I november beslutade förvaltningschef att undersöka möjligheterna att genomföra gemensam 

upphandling med Varbergs kommun inom funktionshinderområdet. 

Då arbetet blivit försenat har inte granskningar genomförts under hösten som planerat. 

Granskning styrning och förvaltning av verksamhetssystem och digitala verktyg 

Genomförda granskningar har gjorts för verksamhetssystemet Combine och rör loggningar, att 

samtliga roller i förvaltningsplanen är utpekade, att obligatoriska dokument är framtagna och att 

avtalsuppföljningar är genomförda. 

 Loggar har genomförts sporadiskt och vid behov men arbete har påbörjats för att formalisera 

och strukturera loggningarna. Åtgärder planeras 2021. 

 Superanvändare finns inom Myndighet, stöd och behandling. Vissa delar av verkställighet 

saknar superanvändare och där har metodutvecklare blivit involverade på liknande sätt. 2021 

är målet att samtliga verksamhetsområden utser superanvändare inom Combine och Alfa. 

 Samtliga avtal finns framtagna.  

 Kunduppföljning görs månatligen med leverantören. Avtalsuppföljningen ska göras årligen. 

Under hösten har Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg och Inköp arbetat förberedande 

med avtalsuppföljningen men denna kommer troligtvis att genomföras tidigt under 2021.  

Efterlevnad av kommunikationspolicy 

Förvaltningsledningen har haft en workshop för att prioritera Individ & Familjeomsorgs 

kommunikationsinsatser på 2 - 3 års sikt för att förflytta och positionera IF i linje med nämndens 

mål och förvaltningens uppdrag för att kunna ta kliv i riktning mot vision 2030. Detta arbete 

fortsätter under 2021. 

Bristande styrning av förändring av verksamhetsprocesser och system - granskning av 

projekt i projektverktygen Antura utifrån projektplan 

Ett projekt har registrerats i Antura under de senaste 12 månaderna. Projektet har levererat och 

avslutat enligt ursprunglig tidplan. 

Granskning av beslut enligt delegeringsförteckning 

Samtliga registrerade beslut på utvald enhet har granskats under en månads tid för att bedöma 

huruvida aktuell delegeringsförteckning följts. Granskningen har utgått ifrån de beslutslistor från 

Combine som skickas till granskaren varje månad. 

Månad Enhet Resultat Planerad åtgärd 

januari 
Mottagningsenheten barn 

och unga 
alla beslut ok nej 

februari Kundcenter (faderskap) alla beslut ok nej 

mars Funktionsstödsenheten alla beslut ok nej 

april 
Barn- och 

ungdomsenheten 
alla beslut ok nej 

maj Vuxenenheten alla beslut ok nej 

september Familjerätten alla beslut ok nej 
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Månad Enhet Resultat Planerad åtgärd 

oktober Familjeenheten 
2 beslut har ofullständig 

paragrafhänvisning 
ja 

november 
Barn- och 

ungdomsenheten 

3 beslut utreds vidare (av 

376 totalt) 
ja 

Granskningen visade att fanns skillnader mellan beslutsparagraf i Combine och i 

delgeringsförteckningen. Besluten är i princip korrekta men paragrafhänvisningen är ofullständig. 

Granskningen visade även felaktigheter i delegeringsförteckning angående prövning/omprövning av 

vård enligt LVU. Revideringar i delegeringsförteckningar kommer att beslutas av nämnden i 

februari 2021. 

Kontrollera kännedom om delegeringsförteckning samt kunskap om var den senaste 

versionen finns tillgänglig 

Samtliga enhetschefer inom Myndighet, stöd och behandling har vid egenkontroll uppgett att beslut 

alltid fattas enligt antagen delegeringsförteckning. För att minimera eventuell risk har en direktlänk 

till senaste versionen av delegeringsförteckningen publicerats på Insidans förstasida. Vid en 

uppdatering av förteckningen skickar förvaltningens jurist även information direkt till berörda 

chefer på förvaltningen. 

Granska följsamhet till riktlinje för systematisk uppföljning 

Under hösten har en granskning av förvaltningens följsamhet till riktlinje om systematisk 

uppföljning genomförts. Av totalt 1 625 beslut (oktober) granskades 194 ärenden genom stickprov. 

Resultatet varierar mellan olika verksamheter, där vissa enheter har en fullständig följsamhet till 

riktlinjen av de ärenden som granskats medan andra har en lägre andel. Granskningen presenterades 

i sin helhet för nämnden för Individ & Familjeomsorg i november. 

Inom genomförande verksamheter är främsta anledningen på vilket sätt man inte följt riktlinjen att 

det inte finns en upprättad genomförandeplan eller vårdplan. Flera ärenden saknar en plan helt och 

hållet, medan andra har en påbörjad plan som ser klar ut men inte upprättats i systemet. 

Egenkontrollerna visade i övrigt att de flesta ärenden inte har ett planerat datum för när nästa 

uppföljning ska ske. Eftersom de flesta ärenden ska följas upp varje eller vartannat år, kan det vara 

svårt att boka datum så långt fram i tiden. 

Åtgärder har planerats och påbörjats. Bland annat har Funktionsstödsenheten, som tidigare 

uppmärksammat att de inte följer upp fattade beslut i den utsträckning som de ska, från och med 

september 2020 två socialsekreterare som enbart arbetar med att följa upp beslut som gäller 

tillsvidare. Risken har lyfts till internkontrollplan 2021 och uppföljande granskning ska ske under 

kvartal 3, 2021. 

Stickprov i Medvind 

Det finns en risk att systemet Medvind inte uppfyller de krav som ställs för att kunna arbeta med 

resurspass och flexibel bemanning. Genomförda granskningar har fokuserat på de två områden som 

identifierats som de med störst risk att bli felaktiga vid flexibel bemanningsplanering. 

 Kontroll av antal timmar 

Kontroll har gjorts för samtliga enheter och fokuserat på antal plus- eller minustimmar samt antal 

medarbetare som har plus- eller minustimmar. Två schemaperioder har kontrollerats, 18 maj - 28 

juni samt 29 juni - 20 september. Utfall för sommarperioden har jämförts med sommarperioden 

2019 för att synliggöra eventuella felaktigheter som beror på semesterperiod. 
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För perioden 18 maj - 28 juni (6 veckors period) har det vid totalt 20 tillfällen rapporterats plus- 

eller minussaldo där avvikelsen är större än 10 timmar. Av 34 enheter har endast 4 varken 

rapporterat plus- eller minustimmar. För perioden 29 juni - 20 september (12 veckors schema) har 

det vid 25 tillfällen rapporterats plus- eller minussaldo som överstiger 10 timmar. Samma period 

2019 var motsvarande siffra 41. 

Ett arbete för att minska felaktig planering i systemet har gjorts under året och jämförelsen mellan 

2019 och 2020 visar att det gett resultat. 

 Kontroll av semesterkvot 

Felaktig semesterkvot innebär en risk att förvaltningen behöver betala fler semesterdagar än vad 

den anställde faktiskt har rätt till samt ta in extra vikarier som följd av fler semesterdagar bland 

medarbetare.  Under året har det blivit klart att Medvind kommer att ändra så att semesterkvot 

automatiskt beräknas utifrån planeringsvyn i systemet, och inte från grundschemat. I och med detta 

försvinner risken för felaktiga semesterkvoter. Planerad granskning genomfördes därför inte. 

  

  

5.2 Åtgärder 

Status Åtgärder Kommentar 
Slutdatu

m 

Ej påbörjad Utföra systematiska 

loggkontroller enligt plan 

 2021-06-

30 

Ej påbörjad Utveckling av loggningarna  2021-06-

30 

Ej påbörjad Implementera det nya 

loggförfarandet 

 2021-11-

30 
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Status Åtgärder Kommentar 
Slutdatu

m 

Pågående med avvikelse Initiera och delta i arbetet med 

att ta fram ramavtal för relevanta 

insatser 

Inventering av befintliga avtal 

har genomförts med alla berörda 

enheter för att identifiera vilka 

insatser som behöver 

upphandlas. 

Ett arbete med att ta fram 

ramavtal har påbörjats under 

året. Upphandlingsfunktionen i 

Kungsbacka kommun har 

tillsammans med representanter 

från Myndighet LSS sett över 

vilka behov av ramavtal som 

finns samt möjlighet till att ingå i 

hängavtal med närliggande 

regioner. 

I november togs beslut om att 

genomföra gemensam 

upphandling med Varbergs 

kommun. Då arbetet blivit 

försenat har inte granskningar 

genomförts under hösten som 

planerat 

  

2020-11-

20 

Ej påbörjad Skillnad mellan beslutsparagraf i 

Combine och 

Delegeringsförteckning 

Punkten i 

delegeringsförteckningen visade 

sig vara otydlig och kommer att 

revideras. Besluten är i princip 

riktiga men paragrafhänvisning 

ofullständig. 

Delegeringsförteckning revideras 

och därefter korrigeras detta i 

Combine. 

Ytterligare fel i 

delegeringsförteckningen 

angående prövning/omprövning 

av vård enligt LVU upptäcktes 

vid denna granskning och även 

detta kommer att revideras av 

jurist och därefter även 

korrigeras i Combine. 

2021-04-

30 

Ej påbörjad Förändring i Medvind så att 

semesterkvot per automatik 

baseras på planeringsvy i 

systemet istället för 

grundschema. 

 2021-06-

30 

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 2020 har tillsyner, revisioner eller 



Nämnden för Individ & Familjeomsorg   Kungsbacka kommun 
 

 

   

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 17 

granskningar inkommit från Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg, IVO samt 

Kommunrevisionen. 

Arbetsmiljöverket 

 4 st. inspektioner: 3 st. inom bostad med särskild service, 1 st. inom sysselsättning, stöd i 

hemmet och sysselsättning. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

 5 st. bostad med särskild service 

 1 st. daglig verksamhet 

 2 st. mottagningsenheten, barn och unga 

 4 st. barn- och ungdomsenheten 

 3 st. familjehemsenheten 

 1 st. vuxenenheten 

Kommunrevisionen 

 2020- 00374 "Projektplan granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet" 

Kommunrevisionen genomförde år 2017 en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Granskningen visade på flera utvecklingsområden. Under 2019 genomförde kommunrevisionen en 

uppföljning av granskningen där Nämnden för Individ & Familjeomsorg i sin budget för 2020 

identifierat arbetsmiljö som ett utvecklingsområde, inte minst arbetet med organisatorisk och social 

arbetsmiljön. Granskningen 2020 syftar till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges 

mål, riktlinjer och beslut. 

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 

Olivia Hemomsorg AB är det enda företag som har ärenden för verkställighet inom ramen för 

kundval/LOV inom ledsagning och avlösning i hemmet. Bedömningar av kvaliteten i utförandet 

görs vid nyprövningar vartannat 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 2020-01-01 -- 2020-12-31 

Klagomål 7 

Beröm 1 

Förslag till förbättring 1 

Totalt antal inkomna synpunkter 9 

Varav anonyma  

Varav politiska  

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande  

 

Inkommit via kungsbacka.se 2017 2018 2019 2020 

Ställ en fråga     

Felanmälningar     

Analys 

Av de inkomna synpunkterna via Kommentaren är 7 st. klagomål, 1 st. beröm och 1 st. förslag till 

förbättring. Klagomål kommer från anhöriga gällande vård av brukare, stängning/öppning av daglig 

verksamhet under pandemin, klagomål på personal som arbetar på boendena samt klagomål från 

boende som bor i närheten av gruppboende. 

6.2 Övrig synpunktshantering 

Analys 

Under perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 har det inkommit 31 klagomål som registrerats i diariet. 

Av dessa handlar: 

 4 stycken rör stängning/öppning av bostad med särskild service och daglig verksamhet 

under covid- 19.  

Bostad med särskild service - 14 st. klagomål 

 en anhörig ville komma in till boendet men ingen öppnade 

 boende kring gruppbostad som klagar skötseln av det gemensamma soprummet 

 gruppsammanssättning på gruppboende 

 klagomål från anhörig gällande utebliven insats 

 hanteringen av flytt av brukare 

 otydlig kommunikation med anhörig rörande bostaden 
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 köpt plats i annan kommun där den klagande anser att det råder missförhållande 

 bristande kommunikation mellan anhörig och boende 

Barn- och ungdomsenheten - 2 st. 

 Förälder som klagar på ställningstagande gällande barnet under utredningstiden 

 Anhörig som söker hjälp med barn 

Familjeenheten- 2 st. 

 Missnöje gällande utredning av anhörig 

 Klagomål från anhörig där nämnden vidtagit begränsningsåtgärder  

Familjerätten - 2 st. 

 Brist på tillgänglighet och kommunikation 

 Klagande anser att handläggare inte återkopplar vilket regelverk familjerätten lutar sig emot 

vid beslut. 

Funktionsstödsenheten - 1 st. 

 Klagomål från anhöriga gällande ej tillräckliga insatser 

Mottagningsenheten BoU- 2 st. 

 Bemötande från handläggare 

Daglig verksamhet- 2 st. 

 Verksamheten håller inte standard 

 Klagomål från brukare som anser att verksamheten ska stängas helt under hela pandemin. 

2 inkomna klagomål rör inte nämndens verksamhetsområde. 
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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. Resultatet har vid en jämförelse 

med föregående år förbättrats. I år bedömer förvaltningen att 13 av 20 områden är omhändertagna 

och 7 är delvis omhändertagna (jämför med 2019, 8 omhändertagna ,11 delvis omhändertagna och 1 

ej omhändertagen). För de områden som identifierats som delvis omhändertagna har förvaltningen 

påbörjat eller planerat aktiviteter för att säkra den interna kontrollen. 

2020 har inga "röda" områden identifierats. Nedan förbättringsaktiviteter är exempel på åtgärder 

som planeras för att förbättra de områden som bedöms som "delvis omhändertagna". 

Under 2021 kommer 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 som påbörjats under året, kommer att fortsätta 2021. 

Ett förbättringsarbete för att tydliggöra och förbättra medarbetarnas tillgång till stödjande och 

styrande dokument, har initierats under 2020. Dokumenten finns tillgängliga i förvaltningens 

samarbetsrum men strukturen gör det svårt att hitta rätt och sökfunktionen är inte optimal. Under 

2021 kommer detta arbete att fullgöras. 

Förvaltningen har som en gemensam aktivitet 2021 att ta fram, förbättra och i de delar som det går, 

digitalisera introduktionen av nya medarbetare. 

Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2020 

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 

 

Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande 

kontrollmiljö 
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Område Frågor Svar, Antal 2020 

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 

2021-02-10 
Diarienummer 

IF 2020-00048 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, februari 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Den 20 februari 2020 antog Nämnden för Individ & Familjeomsorg en åtgärdsplan för budget i balans. 

Enligt planen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ha en budget i balans senast vid utgången av 

2022.   

 

Förvaltningen ser en stadigt ökande volym både inom insatser enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS och bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Orosanmälningar gällande barn och 

unga har ökat med 45 % från 2018 till 2019. Då tilldelning i budget inte motsvarar inte den ökade 

volymen, behöver ständiga effektiviseringar och förbättringar ske kontinuerligt. 

 

En stor del av de underskott som nämnden har och haft de senaste åren beror på strukturella faktorer 

motsvarande 11 miljoner kronor, främst när det gäller boendestrukturen med en hög andel 

gruppboenden kontra serviceboenden och tillgången på bostäder med särskild service i kommunen. 

Individ & Familjeomsorg styr inte över byggnation av bostäder i kommunen, utan informerar varje år 

om vilket behov förvaltningen har till förvaltningen för Service. Kostnaderna för köpta platser inom 

bostad med särskild service har ökat från ca 35 mnkr 2017 till 62,5 mnkr 2020. 

 

I maj uppdrog Kommunstyrelsen åt nämnden för Individ & Familjeomsorg att intensifiera sitt arbete så 

att det ekonomiska resultatet i handlingsplanen nämnden tagit beslut om uppnås. För att säkerställa att 

resultatet uppnås inom utsatt tid har därför åtgärder vidtagits som ligger utanför åtgärdsplan.  

 

2020 var nämndens underskott -6,7 miljoner kronor. Nämnden har fått ersättning från staten under 

2020 för kostnader på grund av covid-19. Nämnden bedömer att ca 7 miljoner är ersättning som inte 

motsvarar extra utgifter. Bedömningen är att förvaltningen behöver effektivisera verksamheten med ca 

14 miljoner med utgångspunkt ur 2020 års siffror för att få en budget i balans. Den stora utmaningen 

för nämnden är att kompensera för de strukturella faktorerna. Detta innebär att förändringar behöver 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (3) 

 

göras inom samtliga verksamheter, även de verksamheter som redan har fullföljt åtgärder i enlighet 

med beslutad åtgärdsplan.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-10 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Pågående och planerade åtgärder 

 Översyn av resurser inom arbetsledning, administration och stödresurser 

Förvaltningen har minskat antalet stödfunktioner och administration. Förvaltningen har en 

pågående översyn av resurser som kommer att leda till ytterligare minskning av antalet 

medarbetare. Om medarbetare inom stödfunktioner, administration och arbetsledning avslutar 

sin anställning görs alltid en utvärdering av om det är nödvändigt att tillsätta tjänsten eller om 

arbetsuppgifterna kan omfördelas. 

 

 Genomlysning av beslut om läger och korttidsvistelse 

Ta fram nya rutiner för handläggning av ärenden inom läger och korttidsvistelse. Förvaltningen 

har en hög volym och en hög servicegrad inom området.  

 

 Införande av centraliserad bemanningsplanering 

Förvaltningen kommer att införa en centraliserad bemanningsplanering. Under 2020 bedrivs 

detta som ett projekt med delfinansiering från Kommunledningskontoret. Under projekt- och 

införandeperioden beräknas extra kostnader uppkomma för nämnden. Det nya arbetssättet 

beräknas leda till lägre kostnader med full effekt 2022.  

 

 Se över och säkerställa processer och rutiner för bedömningar, utredningar, uppföljning 

och verkställighet inom samtliga enheter 

Samtliga verksamheter har i uppdrag att genomföra processkartläggningar med syfte att nå 

budget i balans, möjliggöra digitalisering och säkerställa att nämnden investerar resurser rätt. 

 

 Konkurrensutsättningsplan 

Nämnden kommer att fatta beslut om årsplan för konkurrensutsättningsplan under 2021.Vilken 

ekonomisk effekt en eventuell konkurrensutsättning kommer att ha är i dagsläget oklart då det 

behöver göras utredningar kring de ekonomiska effekterna.   
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Uppföljning av budget sker månadsvis på varje enhet för att noggrant följa eventuella avvikelser. Vid 

avvikelse gentemot budget ska enhetschef upprätta en handlingsplan. 

 

 

Karin Martinsson     Fillitsa Grönberg 

Förvaltningschef     Ekonomi- och utvecklingschef 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Revidering av nämndens delegeringsförteckning – februari 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar nämndens reviderade delegeringsförteckning, daterad 

2021-02-18. 

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, 2021-01-05 

Delegeringsförteckning med föreslagna ändringar (reviderad delegeringsförteckning) (bilaga 1)  

Nuvarande och föreslagen lydelse med kommentar (bilaga 2) 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom förvaltningen 

 

 

Isabelle Mechlaoui 

Förvaltningsjurist 



 

 

Datum 

2021-01-05 
Diarienummer 

IF 2021-00010 

 

 

 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 

Isabelle Mechlaoui 
0300-837217 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Revidering av nämndens delegeringsförteckning, februari 2021. Föreslagna ändringar 
med kommentarer  

 

 

BARN OCH UNGDOM; SOL, FB, M.M. 

 

 

4.2.8 

 

Ny punkt 
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  

Kommentar: Sedan den 1 januari 2021 kan den som är under 21 år och som begått brott dömas till 

påföljden ungdomsövervakning. Påföljden ska dömas ut då varken ungdomsvård eller ungdomstjänst 

är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges 

tidigare brottslighet. Den som är över arton år får dömas till ungdomsövervakning endast om det finns 

särskilda skäl för det. 

 

Den som döms till ungdomsövervakning ska bl.a. vara skyldig att följa en verkställighetsplan. 

Verkställighetsplanen ska alltid innebära en skyldighet att delta i möten med en koordinator, 

rörelseinskränkningar samt förbud mot att bruka alkohol och narkotika. Planen kan även innehålla 

föreskrifter om bl.a. skolgång och vård.  

 

Kriminalvården är huvudman för verkställigheten av ungdomsövervakningen, men har en skyldighet 

att samverka med socialtjänsten vid planering och uppföljning. Socialnämnden är skyldig att utse en 

tjänsteman vid nämnden till särskild handläggare för ungdomen under verkställighetstiden. Den 

särskilda handläggaren ska medverka vid verkställighetsplaneringen. Handläggaren ska också redovisa 

socialtjänstens bedömning av vilka åtgärder och insatser som bör ingå i den individuella 

verkställighetsplanen. 
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4.2.12 

 

Nuvarande lydelse 
4.2.12 4 kap 1 § SoL 

 

 

3 kap 6b § SoL 

Beslut i fråga om nytt bistånd i form 

av kontaktperson eller kontaktfamilj 

 

-- Prövning av bistånd 

FC 

 

 

FC 

X 

 

 

X 

För bistånd till 

ungdomar över 15 år 

krävs ej vårdnads-
havares samtycke 

 

Föreslagen lydelse 
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 

Kommentar: ”Prövning av bistånd” är en otydlig formulering. Punkten föreslås ändras i syfte att 

tydliggöra vilken beslutstyp som delegeringen omfattar.  

 

 

4.2.15 

 

Nuvarande lydelse 
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 

(och efter tre år 
överväga 

vårdnadsöverflyttning) 

 

Föreslagen lydelse 
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.)  

Kommentar: Genom en lagändring, som träder ikraft den 1 mars 2021, blir socialnämnden skyldig att 

- efter det att barnet varit placerat i samma familjehem under tre år – årligen överväga frågan om 

vårdnadsöverflyttning. Detta föreslås förtydligas i kommentaren. 
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4.2.18 och 4.2.19 

 

Nuvarande lydelse 
4.2.18 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av 

vård/vistelse i HVB, stödboende, 

familjehem eller jourhem 

 

Maximalt fyra månader 

Över fyra månader 

 

 

 

 

FC 

Utskott 

 

 

 

 

X 

 

 

Föreslagna lydelser 
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   

Kommentar: Beslut om tillfälliga placeringar kan delegeras till enskilda tjänstemän medan beslut om 

stadigvarande placeringar endast får delegeras till utskott. Punkten 4.2.18 föreslås ersättas med två nya 

punkter, som tydligt gör skillnad på beslut om tillfälliga respektive stadigvarande placeringar.  

 

 

BARN OCH UNGDOM; LVU 

4.4.11 

 

Nuvarande lydelse 
4.4.11 13 § 1 och 2 st 

LVU 

Övervägande om vård med stöd av 2 

§ LVU fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

 

Föreslagen lydelse 
4.4.11 13 § 1 st LVU Övervägande om vård med stöd av 2 

§ LVU fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

Kommentar: lagrumshänvisningen korrigeras för att bli korrekt.  
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4.4.12 

 

Nuvarande lydelse 
4.4.12 13 § 1 och 3 st 

LVU 

Prövning om vård med stöd av 3 § 

LVU ska upphöra 

Utskott  Minst var sjätte månad 

 

Föreslagen lydelse 
4.4.12 13 § 2 st LVU Prövning om vård med stöd av 3 § 

LVU ska upphöra 

Utskott  Minst var sjätte månad 

Kommentar: lagrumshänvisningen korrigeras för att bli korrekt.  

 

4.4.19 

 

Nuvarande lydelse 
4.4.19 26 § 1 st LVU Övervägande om flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

 

Föreslagen lydelse 
4.4.19 26 § 1 st LVU Övervägande om flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

Utskott  Minst var tredje månad 

Kommentar: I kommentaren till punkten 4.4.19 står det felaktigt att ett flyttningsförbud ska 

övervägas minst var sjätte månad. Ett flyttningsförbud ska övervägas minst var tredje månad. 

Kommentaren behöver därför korrigeras för att bli korrekt.  

 

4.4.20 

Nuvarande lydelse 
4.4.20 26 § 2 st LVU Beslut om att flyttningsförbud ska 

upphöra 

Utskott  

 

 

 Minst var sjätte månad 

 

Föreslagen lydelse 
4.4.20 26 § 2 st LVU Beslut om att flyttningsförbud ska 

upphöra 

Utskott  

 

 

 Ett flyttningsförbud ska 
övervägas minst var 

tredje månad 

Kommentar: Se kommentar till ovanstående punkt.  
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4.4.25 

 

Nuvarande lydelse  
4.4.25 31c § LVU Beslut om att utreseförbud ska 

upphöra 

Utskott  En prövning ska göras 

minst var sjätte månad 

 

Föreslagen lydelse 
4.4.25 31c § LVU Beslut i fråga om fortsatt 

utreseförbud 

Utskott  En prövning ska göras 

minst var sjätte månad 

samt efter begäran från 
den unge eller dennes 

vårdnadshavare 

Kommentar: Nuvarande lydelse ger intryck av att endast avse beslut om att ett utreseförbud ska 

upphöra. Det ska dock fattas ett formellt beslut även då utreseförbudet ska bestå. Föreslagen lydelse 

omfattar båda beslutstyperna.   

 

VUXNA 

 

4.7.5 

 

Nuvarande lydelse 
4.7.5 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering 

på HVB eller boende med stöd 

1-4 månader 

FC X Mer än fyra månader 

kräver utskottsbeslut. 

 

Föreslagen lydelse 
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. 

Kommentar: I vissa fall blir det aktuellt att bevilja myndiga personer placering i familjehem. Punkten 

föreslås ändras för att delegationen även ska omfatta denna typ av beslut.  
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4.7.6 

 

Nuvarande lydelse 
4.7.6 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering 

på HVB eller boende med stöd  

över 4 månader 

Utskott   

 

Föreslagen lydelse 
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   

Kommentar: Se kommentar till ovanstående punkt.  

 

 

FUNKTIONSSTÖD, LSS 

 

4.10.4 

 

Ny punkt 
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 

 

Kommentar: Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans utbetalas vanligen med ett 

schablonbelopp som fastställs årligen av regeringen. När den enskilde kan styrka att de faktiska 

kostnaderna för assistansen uppgår till ett högre belopp ska nämnden dock besluta om ett förhöjt 

timbelopp. Det saknas idag en punkt som tydligt reglerar denna besluttyp.  
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SEKRETESS OCH DATASKYDD 

 

 

 

5.2.3 

 

Ny punkt 
5.2.3 Artikel 35 

dataskydds-

förordningen 

(GDPR)  

Beslut att godkänna 

konsekvensbedömning 

FC  Dataskyddskontakt 

upprättar 

konsekvensbedömning som 
ligger till grund för beslut 

Kommentar: Om nämnden planerar att behandla personuppgifter på ett sätt som kan medföra en risk 

för individers rättigheter ska nämnden före behandlingen göra en bedömning av behandlingens 

konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Beslut om att godkänna en konsekvensbedömning 

föreslås delegeras till förvaltningschef.  

5.2.4 

 

Ny punkt  
5.2.4 Artikel 37 

dataskydds-

förordningen 

(GDPR)  

Beslut att utse dataskyddsombud 

för nämnden  

FC  Dataskyddskontakt ska 

informera 
integritetsskydds-

myndigheten. 

Kommentar: Nämnden är skyldig att utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgifter 

innefattar bl.a. att ge råd till nämndens medarbetare i dataskyddsfrågor, övervaka efterlevnaden av 

dataskyddförordningen och samarbeta med integritetsskyddsmyndigheten. Beslut om att utse 

dataskyddsombud för nämnden föreslås delegeras till förvaltningschef. 

 

 

 

ÖVRIG HANDLÄGGNING, YTTRANDEN 

 

5.4.X 

 

Punkten föreslås tas bort 
5.4.X 5 kap 2 § 

Socialtjänst- 

förordningen 

Framställning eller ansökan till 

domstol angående att åtgärd 

behöver vidtas i fråga om vårdnad, 

umgänge eller förmyndarskap för 

ett barn  

FC X Om nämnden får veta att 
någon åtgärd behöver 

göras vad gäller 

vårdnaden för ett barn ska 
en framställan till domstol 

göras 

Kommentar: Denna typ av beslut kan inte delegeras, utan måste fattas av nämnd. Punkten förslås 

därför tas bort. 
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5.4.8 

 

Nuvarande lydelse 
5.4.8 5 kap 2 § 

Socialtjänst- 

förordningen 

-- angående behov av 

målsägandebiträde för underårig 

FC X  

 

Föreslagen lydelse 
5.4.8 5 kap 2 § 

Socialtjänst- 

förordningen 

Framställning till domstol om att ett 

barn är i behov av 

målsägandebiträde 

FC X  

Kommentar: I och med att ovanstående punkt föreslås tas bort behöver lydelsen av punkten 5.4.8. 

ändras för att bli korrekt.   

 

5.4.17 

 

Nuvarande lydelse 
5.4.17 11 § 8 p 

författningen 

om belast-

ningsregister 

4 § 9 p 

författningen 

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 

 

Föreslagen lydelse 
5.4.17 11 § 8 p 

förordning 

om belast-

ningsregister 

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 

Kommentar: Sedan den 1 januari 2021 omfattar paragraferna även begäran om utdrag ur belastnings-

register och misstankeregister vid utseende av särskild handläggare vid verkställighet av ungdoms-

övervakning. Detta föreslås förtydligas i kommentaren. Vidare föreslås att hänvisningen till 

”författning” ändras till ”förordning” för att bli mer korrekt. 
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5.4.25 

 

Ny punkt  
5.4.25 16 kap 9 b § 

OSL 

Lämna uppgifter till 

Kriminalvården för upprättande och 

uppföljning av verkställighetsplan 

vid ungdomsövervakning   

FC X  

Kommentar: Sedan den 1 januari 2021 kan den som är under 21 år och som begått brott dömas till 

påföljden ungdomsövervakning, se kommentar till 4.2.8. För att möjliggöra en samverkan mellan 

Kriminalvården och socialtjänsten har det införts en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- 

och sekretesslagen. Ett uppgiftsutlämnande är tillåtet om uppgiften behövs för att upprätta en 

verkställighetsplan. Utlämnandet ska syfta till att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas för att 

förebygga att ungdomen återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas ogynnsamt. Det är också tillåtet 

att lämna uppgifter som gäller sådant som omfattas av verkställighetsplanen.  

 

5.4.41 

 

Ny punkt 
5.4.41 6 kap. 1 a § 

OSL 

Beslut om förskottsbetalning vid 

begäran om att få ut en kopia av en 

allmän handling  

FC X  

Kommentar: Den som vill ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en kopia 

av handlingen. Genom en lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2021 infördes en möjlighet för 

myndigheter att besluta om att denna avgift helt eller delvis ska betalas förskott.  

 

Beslut om förskottsbetalning får endast fattas i enskilda fall. Det är alltså inte tillåtet för en myndighet 

att fatta ett generellt beslut om att avgiften alltid ska tas ut i förskott. Ett beslut om förskottsbetalning 

kan exempelvis aktualiseras om en begäran om tillgång till kopior av allmänna handlingar avser ett 

större antal handlingar eller på annat sätt är omfattande och därmed resurskrävande. Myndigheten kan 

då avvakta med kopiering av handlingarna till dess att avgiften har betalats.  
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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 

 

-- Prövning av bistånd 

-- 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  

(och efter tre år 
överväga 

vårdnadsöverflyttning) 

(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 

 

Maximalt fyra månader 

Över fyra månader 

- 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   
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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   

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 
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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    

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   
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4.4.7 9 b § LVU Beslut om att ett fortsatt 

omhändertagande för tillfällig vård 

enligt 9 a § genast ska upphöra 

Utskott   

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 och 2 st 

LVU 

Övervägande om vård med stöd av 2 

§ LVU fortfarande behövs 

Utskott  Minst var sjätte månad 

4.4.12 13 § 1 och 3 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 sjätte tredje 

månad 

4.4.20 26 § 2 st LVU Beslut om att flyttningsförbud ska 

upphöra 

Utskott  

 

 

 Minst var sjätte månad 

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   
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4.4.24 31b § LVU Beslut om att ansöka om 

utreseförbud hos förvaltningsrätten 

Utskott   

4.4.25 31c § LVU Beslut om att utreseförbud ska 

upphöra i fråga om fortsatt 

utreseförbud 

Utskott  En prövning ska göras 

minst var sjätte månad 
samt efter begäran från 

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  
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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   

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

kontaktperson 

FC X  

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 

FC X Avser egenavgift 
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i sådant HVB eller familjehem enligt 

SoL som ger vård och behandling åt 

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 X Med stöd i hemmet 

avses boendestöd 
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Beslut om köp av insats hos annan 

utförare 

 

FC 

 

X 

 

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  
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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 eller ansökan till 

domstol angående att åtgärd 

behöver vidtas i fråga om vårdnad, 

umgänge eller förmyndarskap för 

ett barn  

FC X Om nämnden får veta att 

någon åtgärd behöver 
göras vad gäller 

vårdnaden för ett barn ska 

en framställan till domstol 
göras 
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5.4.8 5 kap 2 § 

Socialtjänst- 

förordningen 

-- angående behov av 

målsägandebiträde för underårig 

Framställning till domstol om att ett 

barn är i behov av målsägande-

biträde 

FC X  

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  

författningen 

förordning 

om belast-

ningsregiste 

4 § 9 p 

författningen 

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 

FC X  
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i Sverige och om 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 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 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 

X 

 

6.1.7  Ansöka om bidrag från statliga 

myndigheter 

FC X  

6.1.8 8 Kap 3 § LOV Träffa avtal för förvaltningen i 

enlighet med av nämnden 

godkända utförare inom 

FC   
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valfrihetssystemet, avlösning och 

ledsagning 

6.1.9 Lagen om offentlig 

upphandling 

Träffa avtal för förvaltningen i 

enlighet med av nämnden 

beslutade entreprenader 

Ordförande 

FC 

   

6.1.10 9 kap. 4 § SoL 

 

Beslut om att helt eller delvis 

efterge ersättningsskyldighet 

enligt 8 kap. 1 § SoL 

Utskott   
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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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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över remiss - Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans 
endast vid tillstånd (KS 2020-01195)  

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger till kommunstyrelsen yttrande över remiss -

Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd. 

Sammanfattning av ärendet 

I promemorian från Socialdepartementet föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen (1993:1090) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är positiv till utredningen och förslaget om ändringarna i 

socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna ska göra det 

möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av 

ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 

§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I anslutning till detta föreslås ändringar som 

medför skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och 

omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. 

Inspektionen för vård och omsorg föreslås även få en skyldighet att informera berörda kommuner när 

ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas. Inspektionen för vård och omsorg föreslås få 

större möjligheter att begära in information i tillsynsärenden. Ändringarna föreslås träda i kraft den  

1 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-15. 

Promemoria - Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd, S2020/09872, 

2020-12-23. 

Remissinstanser, 2020-12-23. 

Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2020-12-23. 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

Yttrande över Remiss - Promemorian Utbetalning av ersättning för personlig assistans 
endast vid tillstånd (KS 2020-01195) 

Sammanfattande inställning 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag promemorian lämnar är bra och 

relevanta. Nämnden instämmer därför i promemorians förslag i sin helhet. 

Nämndens ställningstagande i detalj  

Kungsbacka kommun står bakom yttrandet. 

 

Föreslagna ändringar  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är positiv till utredningen och förslaget om ändringarna i 

socialförsäkringsbalken, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna ska göra det 

möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av 

ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 

§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I anslutning till detta föreslås ändringar som 

medför skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och 

omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. 

Inspektionen för vård och omsorg föreslås även få en skyldighet att informera berörda kommuner när 

ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas. Inspektionen för vård och omsorg föreslås få 

större möjligheter att begära in information i tillsynsärenden. Ändringarna föreslås träda i kraft den  

1 november 2021. 

 

2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 

Nämnden instämmer i förslaget om att assistansersättning inte betalas ut för assistans som har utförts i 

en verksamhet utan tillstånd. Assistansersättning kan betalas ut om verksamheten har haft tillstånd 

under avtalstiden och assistansen har utförts innan den försäkrade har underrättats om att tillståndet 

upphört att gälla eller att det finns särskilda skäl. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Nämnden instämmer i förslaget om att kostnad för utförd personlig assistans som har utförts i en 

verksamhet utan tillstånd berättigar inte till ekonomiskt stöd. Ekonomiskt stöd kan betalas ut om 

verksamheten har haft tillstånd under avtalstiden och assistansen har utförts innan den 

assistansberättigade har underrättats om att tillståndet upphört att gälla eller att det finns särskilda skäl. 

Till kommunens uppgifter tillkommer att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns 

anledning att anta att någon bedriver verksamhet med personlig assistans utan tillstånd eller att en 

tillståndshavares lämplighet för att bedriva sådan verksamhet kan ifrågasättas. Den som bedriver 

verksamhet är skyldig att på begäras av inspektionen för vård och omsorg lämna handlingar och annat 

material som berör verksamheten, de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin 

tillsyn och upplysningar som inspektionen behöver för att lämna underrättelse om beslut i ett 

tillsynsärende. 

 

 

2.3 Förslag till förordning om ändring i förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

 

Nämnden instämmer i förslaget om ändringen att Inspektionen för vård och omsorg ska underrätta 

Försäkringskassan och berörda kommuner när inspektionen har återkallat ett tillstånd och bedriva 

verksamhet med personlig assistans eller tillfälligt förbjudit sådan verksamhet. I dagens lydelse får 

enbart Försäkringskassan sådan underrättelse. 

 

 

3 Utbetalning endast vid tillstånd 

Nämnden instämmer i utredningens förslag om utbetalning endast vid tillstånd. Kommunen har ett 

basansvar för insatsen personlig assistans. Kommunen måste därmed alltid vara beredd att ombesörja 

att personlig assistans kan tillhandahållas eller, om den enskilde vill ordna insatsen på annat sätt än 

genom kommunen, ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader. Huvudregeln är att såväl ekonomiskt 

stöd till assistans som assistansersättning betalas ut direkt till den assistansberättigade. 

Tillstånd för att bedriva personlig assistans i form av ett företag utfärdas av IVO, som också utövar 

tillsyn över hur verksamheten bedrivs. Assistansersättning ska enligt förslaget som huvudregel inte 

betalas ut för personlig assistans som har utförts i en enskild verksamhet som har bedrivits utan 

tillstånd. Rätten att neka utbetalning ska gälla både vid kommunalt ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig assistans och vid statlig assistansersättning. 

Inspektionen för vård och omsorgs beslut att återkalla ett tillstånd börjar gälla omedelbart. När 

Försäkringskassan eller kommunen får information om att en anordnares tillstånd att bedriva 

verksamhet har upphört att gälla ska Försäkringskassan eller kommunen underrätta den 

assistansberättigade om de ändrade förhållandena. Försäkringskassan eller kommunen bör också 
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lämpligen underrätta den assistansberättigade om avsikten att fatta beslut om att neka utbetalning av 

assistansersättning respektive ersättning för kostnader för personlig assistans. Rätten till personlig 

assistans påverkas inte och den assistansberättigades behov ska tillgodoses utan avbrott. Den 

assistansberättigade kan anlita en annan anordnare eller själv anställa assistenter. Kommunen har alltid 

ett basansvar och är skyldig att på den assistansberättigades begäran anordna assistansen. 

Vid särskilda skäl bör ersättning kunna betalas ut under en begränsad tid även när tillstånd 

saknas 

I förslaget beskrivs att det i vissa fall kan finnas särskilda omständigheter, vid plötsligt upphörande av 

tillståndet, vilka kan medföra att den assistansberättigade hamnar i en utsatt negativ situation. Vid 

dessa situationer bör assistansersättning kunna betalas ut under en begränsad tid även när tillstånd 

saknas. Nämnden anser att dessa särskilda omständigheter samt negativa situationer behöver 

förtydligas för att underlätta en tillämpning så att det inte råder några tvivel om när dessa särskilda skäl 

föreligger. De särskilda skälen bör vara tydliga för Försäkringskassan och den assistansberättigade 

likaväl som kommunen som har basansvar. 

 



Promemoria 

2020-12-23 
S2020/09872 

Socialdepartementet 
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik 

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid 

tillstånd 



1 

Innehåll 

1 Sammanfattning .......................................................... 3 

2 Författningsförslag ....................................................... 4 

2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ............. 4 

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade ................................... 6 

2.3 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(1993:1090) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ..................................................................... 9 

3 Utbetalning endast vid tillstånd .................................. 10 

3.1 Bakgrund till förslaget ............................................................ 10 

3.2 Gällande rätt ............................................................................ 11 
3.2.1 Grundläggande reglering av personlig assistans .... 11 
3.2.2 Kommunens har basansvar för personlig 

assistans .................................................................... 12 
3.2.3 Utbetalning av ersättning för personlig 

assistans .................................................................... 13 
3.2.4 Assistansanordnare måste ha tillstånd.................... 13 
3.2.5 IVO prövar tillstånd och utövar tillsyn över 

verksamheterna ........................................................ 14 
3.2.6 Vid bristande tillstånd nekas bara utbetalning 

som går direkt till anordnaren ................................ 15 

3.3 Utbetalning ska inte ske om tillstånd saknas ........................ 16 

3.4 Försummad anmälningsplikt ska inte leda till nekad 
utbetalning ............................................................................... 20 



2 

3.5 IVO ska underrätta Försäkringskassan och berörda 
kommuner om ett tillstånd återkallas.................................... 21 

3.6 IVO ska ha rätt att begära information från 
tillståndshavare ....................................................................... 22 

3.7 Försäkringskassan och kommuner ska anmäla 
verksamheter utan tillstånd .................................................... 23 

3.8 Assistansberättigade och anordnare ska få stöd i att 
utforma avtal om personlig assistans ..................................... 24 

4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................. 26 

5 Konsekvenser ............................................................ 27 

5.1 Konsekvenser för den assistansberättigade ........................... 27 

5.2 Konsekvenser för jämställdheten .......................................... 28 

5.3 Konsekvenser för barn ........................................................... 28 

5.4 Konsekvenser för personliga assistenter ............................... 28 

5.5 Ekonomiska konsekvenser för staten ................................... 29 

5.6 Konsekvenser för Försäkringskassan .................................... 29 

5.7 Konsekvenser för IVO ........................................................... 29 

5.8 Konsekvenser för kommunerna ............................................ 29 

5.9 Konsekvenser för företagen ................................................... 30 

6 Författningskommentar .............................................. 32 

6.1 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ........ 32 

6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade ................................ 33 



3 

1 Sammanfattning 

I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 
förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.  

Ändringarna ska göra det möjligt för Försäkringskassan och 
kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av 
ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig 
verksamhet utan tillstånd enligt 23 § lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.  

I anslutning till detta föreslås ändringar som medför skyldighet 
för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen 
för vård och omsorg när en enskild kan antas bedriva verksamhet 
med personlig assistans utan tillstånd. Inspektionen för vård och 
omsorg föreslås även få en skyldighet att informera berörda 
kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas. 
Inspektionen för vård och omsorg föreslås få större möjligheter att 
begära in information i tillsynsärenden.  

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021. 
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till lag om ändring i 
socialförsäkringsbalken  

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken 
dels att 110 kap. 42 a § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 51 kap. 16 a §, av följande 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

16 a § 
Assistansersättning enligt 14 § 

betalas inte ut för assistans som 
har utförts i en verksamhet utan 
tillstånd enligt 23 § lagen 
(1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade.  

Även om verksamheten 
saknade tillstånd betalas 
assistansersättning ut om 

1. verksamheten har haft
tillstånd under avtalstiden och 
assistansen har utförts innan den 
försäkrade har underrättats om 
att tillståndet har upphört att 
gälla, eller 

2. det finns särskilda skäl.
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110 kap 
42 a §1 

Försäkringskassan ska 
anmäla till Inspektionen för 
vård och omsorg om det finns 
anledning att anta att 
lämpligheten för att bedriva 
verksamhet med personlig 
assistans kan ifrågasättas när 
det gäller någon som har 
tillstånd enligt 23 § lagen 
(1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 

Försäkringskassan ska 
anmäla till Inspektionen för 
vård och omsorg om det finns 
anledning att anta att 
lämpligheten för att bedriva 
verksamhet med personlig 
assistans kan ifrågasättas när 
det gäller någon som har 
tillstånd enligt 23 § lagen 
(1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 
Detsamma ska gälla om det finns 
anledning att anta att en enskild 
bedriver verksamhet med 
personlig assistans utan tillstånd. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som
har utförts före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2012:962. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Härigenom föreskrivs att 9 d, 15 och 26 c §§ lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 d §1 
Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte 
ersättning för assistans som utförs av någon 

1. som inte har fyllt 18 år,
2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, 
3. som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak

saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent, eller 
4. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2–4 §§ lagen

(1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5–10 b §§ 
arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller 
kraven i 3 § arbetstidslagen.  

Kostnad för personlig 
assistans som har utförts i en 
verksamhet utan tillstånd enligt 
23 § berättigar inte till ekonom-
iskt stöd enligt 9 § 2.  

Även om assistansen har 
utförts utan tillstånd betalas 
ekonomiskt stöd ut om 

1. verksamheten har haft till-
stånd under avtalstiden och assi-
stansen har utförts innan den 
assistansberättigade har 
underrättats om att tillståndet 
har upphört att gälla, eller 

2. det finns särskilda skäl.

1 Senaste lydelse 2012:930. 
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15 §2 
Till kommunens uppgifter hör att 

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka
deras behov av stöd och service är, 

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov
tillgodosedda, 

3. informera om mål och medel för verksamheten enligt
denna lag, 

4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till
arbete eller studier, 

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir
tillgängligt för personer som anges i 1 §, 

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som
omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god 
man, dels när ett förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap 
bör kunna upphöra, 

7. samverka med organisationer som företräder människor
med omfattande funktionshinder, 

8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt
om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan 
assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 
51 kap. socialförsäkringsbalken, 

9. underrätta Försäkringskassan när någon som får
assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas 
boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller 
någon annan insats som kan påverka behovet av personlig 
assistans, 

10. anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att
anta att assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken 
används för annat än köp av personlig assistans eller kostnader för 
personliga assistenter, och   

11. anmäla till Inspektionen
för vård och omsorg om det 
finns anledning att anta att en 
tillståndshavares lämplighet för 
att bedriva verksamhet med 
personlig assistans kan 
ifrågasättas. 

11. anmäla till Inspektionen
för vård och omsorg om det 
finns anledning att anta att 
någon bedriver verksamhet med 
personlig assistans utan tillstånd 
eller att en tillståndshavares 

2 Senaste lydelse 2012:961. 
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lämplighet för att bedriva sådan 
verksamhet kan ifrågasättas.  

26 c §3 
Den som bedriver 

verksamhet som står under 
tillsyn enligt denna lag är 
skyldig att på Inspektionen för 
vård och omsorgs begäran lämna 
över handlingar och annat 
material som rör verksamheten 
och lämna de upplysningar om 
verksamheten som inspektionen 
behöver för sin tillsyn. 

Den som bedriver 
verksamhet som står under 
tillsyn enligt denna lag är 
skyldig att på begäran av 
Inspektionen för vård och 
omsorg lämna  

– handlingar och annat
material som rör verksamhet-
en,

– de upplysningar om verksam-
heten som inspektionen
behöver för sin tillsyn, och

– upplysningar som inspektion-
en behöver för att lämna
underrättelse om beslut i ett
tillsynsärende.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som 
bedriver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första 
stycket. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som
har utförts före ikraftträdandet. 

3 Senaste lydelse 2012:940. 
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2.3 Förslag till förordning om ändring i förordning 
(1993:1090) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Härigenom föreskrivs att det i förordningen (1993:1090) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade ska införas en ny 
paragraf, 11 e §, av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 e § 
Inspektionen för vård och 

omsorg ska underrätta 
Försäkringskassan och berörda 
kommuner när inspektionen har 
återkallat ett tillstånd att bedriva 
verksamhet med personlig 
assistans eller tillfälligt förbjudit 
sådan verksamhet. 

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021. 
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3 Utbetalning endast vid tillstånd 

3.1 Bakgrund till förslaget 

En enskild person som yrkesmässigt bedriver verksamhet med 
personlig assistans måste enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) ha tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kravet på tillstånd gäller 
oavsett om insatsen personlig assistans har beviljas av kommunen 
eller av Försäkringskassan genom statlig assistansersättning (51 kap. 
2 § andra stycket socialförsäkringsbalken, SFB).  

Försäkringskassan kan neka att betala ut assistansersättning 
direkt till en anordnare som bedriver verksamhet utan tillstånd. 
Däremot är det enligt gällande lagstiftning inte möjligt att neka 
utbetalning till den försäkrade även om denne anlitar en anordnare 
som saknar tillstånd (se Högsta förvaltningsdomstolens dom den 
21 februari 2019 i mål 6518-17). Anordnare som saknar tillstånd att 
utföra personlig assistans kan därmed få assistansersättning, så länge 
ersättningen förmedlas av den försäkrade.  

Försäkringskassan har i en skrivelse till regeringen 
(S2019/04662) fört fram att det behövs en ändring för att 
myndigheten ska kunna neka att betala ut assistansersättning för 
assistans som utförts i verksamheter utan tillstånd. 
Försäkringskassan framför i samma skrivelse att de anser att 
assistansersättning inte ska betalas ut till en kommun som bedriver 
verksamhet med personlig assistans utan att ha anmält det till IVO 
eller till en assistansberättigad som anställer sina egna assistenter 
utan att ha anmält det till IVO. Försäkringskassan föreslår också att 
Försäkringskassan bör få möjlighet att anmäla till IVO att assistans 
utförs av någon som saknar tillstånd och att detsamma bör gälla för 
situationer där anmälan inte har gjorts. 
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Promemorians förslag innebär att assistansersättning respektive 
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans inte 
ska betalas ut om den enskilde har anlitat en anordnare som saknar 
tillstånd. Nuvarande bestämmelse om utbetalning när en kommun 
eller region inte anmält verksamheten till IVO föreslås lämnas 
oförändrad. Även nuvarande bestämmelse om utbetalning när en 
assistansberättigad som anställer sina egna assistenter inte anmält 
detta till IVO föreslås lämnas oförändrad. Promemorian innehåller 
också förslag som innebär att Försäkringskassan och kommunerna 
får en skyldighet att anmäla till IVO om det finns anledning att anta 
att en enskild bedriver verksamhet med personlig assistans utan 
tillstånd. Motsvarande skyldighet föreslås inte i de fall anmälan inte 
gjorts. 

3.2 Gällande rätt 

3.2.1 Grundläggande reglering av personlig assistans 

Assistansreformen, som trädde i kraft den 1 januari 1994, har 
medfört stora möjligheter till självbestämmande och inflytande över 
den egna livssituationen för personer med omfattande 
funktionsnedsättningar.  

Med personlig assistans avses enligt 9 a § första stycket LSS ett 
personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt 
den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver 
hjälp med grundläggande behov, dvs. andning, personlig hygien, 
måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller 
annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade. Den som har behov av personlig assistans för 
sina grundläggande behov har även rätt till sådan insats för andra 
personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt.  

Ett syfte med införandet av personlig assistans var att ge den 
enskilde möjlighet att själv avgöra i vilka situationer och vid vilka 
tillfällen som hjälp ska ges av en personlig assistent (prop. 
1992/93:159 s. 64). Stödformen är knuten till personen och inte till 
någon viss verksamhet (prop. 1992/93:159 s. 62).  
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Kommunerna och staten har ett delat ansvar för kostnaden för 
personlig assistans. Det kommunala stödet lämnas som en insats 
enligt LSS och kan bestå av antingen biträde av personlig assistent 
eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Det 
statliga stödet lämnas i form av ett bidrag, assistansersättning.  

Assistansersättning beviljas den person som behöver personlig 
assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sådana 
grundläggande behov som avses i 9 a § LSS (51 kap. 3 § SFB). När 
assistansersättning beviljas har staten ett helhetsansvar för den 
personliga assistansen, utom för de första 20 assistanstimmarna per 
vecka som alltid bekostas av kommunen (51 kap. 22 § SFB).  

Om personen har behov av personlig assistans men de s.k. 
grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan i genomsnitt 
ansvarar kommunen ensam för insatsen. För den som beviljas 
personlig assistans av kommunen har kommunen ansvar för att 
bevilja tid för personlig assistans även för s.k. andra personliga 
behov. 

Det delade kostnadsansvaret infördes i syfte att ge kommunerna 
avlastning för höga kostnader som kan uppstå när behovet av 
personlig assistans är omfattande. Bedömningen av hur omfattande 
den enskildes behov av personlig assistans är ska inte behöva ställas 
i relation till den enskilda kommunens ekonomi (prop. 1992/93:159 
s. 68, 72 f.).

3.2.2 Kommunens har basansvar för personlig assistans 

Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. 
Kommunen måste därmed alltid vara beredd att ombesörja att 
personlig assistans kan tillhandahållas eller, om den enskilde vill 
ordna insatsen på annat sätt än genom kommunen, ge ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader. Kommunen är därutöver skyldig att på 
den enskildes begäran anordna assistans, även när personen erhållit 
assistansersättning genom Försäkringskassan (prop. 1992/93:159 
s. 72 f.). Kommunen har då rätt att ta ut en avgift för personlig
assistans (18 § LSS). Till kommunens uppgifter hör även att anmäla
till Försäkringskassan när någon som med stöd av 9 § 2 LSS har
ansökt om biträde av personlig assistent, eller ekonomiskt stöd till
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sådan assistans, kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. 
SFB (15 § 8 LSS).  

3.2.3 Utbetalning av ersättning för personlig assistans 

Assistansersättning betalas ut månadsvis med ett visst belopp för det 
antal beviljade assistanstimmar som assistans har lämnats (51 kap. 
14 § SFB) eller för ett beräknat antal timmar (51 kap. 15 § SFB). 
Huvudregeln är att såväl ekonomiskt stöd till assistans som 
assistansersättning betalas ut direkt till den assistansberättigade. 
Ersättningen får betalas ut till någon annan person om den 
assistansberättigade är ur stånd att själv ta hand om ersättningen (11 
§ LSS, 51 kap. 18 § SFB). Försäkringskassan får på begäran av den
assistansberättigade även betala ut ersättningen till en kommun eller
till någon annan som har tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva
verksamhet med personlig assistans (51 kap. 19 § SFB). Personlig
assistans enligt LSS kan verkställas genom biträde av personlig
assistent eller ekonomiskt stöd för sådan assistans (9 § 2 LSS).

3.2.4 Assistansanordnare måste ha tillstånd 

Rätten till personlig assistans regleras i 9 § 2 LSS och rätten till 
assistansersättning i 51 kap. 3 § SFB. Personlig assistans kan 
organiseras på olika sätt, i offentlig eller privat regi. En kommun eller 
region som bedriver verksamhet med personlig assistans ska enligt 
23 § LSS anmäla detta till IVO innan verksamheten påbörjas. Samma 
anmälningsskyldighet gäller för en assistansberättigad som själv 
anställer sina personliga assistenter. En enskild person som 
yrkesmässigt bedriver verksamhet med personlig assistans måste 
enligt 23 § LSS ha tillstånd från IVO. Enligt 28 § LSS är det 
straffbelagt för enskilda att uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriva 
yrkesmässig verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. 

Kravet på tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig 
assistans infördes för att värna den assistansberättigades trygghet vid 
insatsen (prop. 2009/10:176 s. 25). Förslaget lades fram av 
Assistanskommittén i betänkandet På den assistansberättigades 
uppdrag. God kvalitet i personlig assistans – ändamålsenlig 
användning av assistansersättning (SOU 2005:100). I betänkandet 
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redovisas bland annat uppgifter om att ett centralt skäl för att det i 
många fall inte utövades någon tillsyn av enskilda assistansanordnare 
var frånvaron av tillståndsplikt för dessa. I likhet med utredningen 
ansåg regeringen att det skydd som tillståndsplikten kunde ge den 
enskilde vägde upp för att valfriheten av vilken anordnare som skulle 
utföra assistansen begränsades (prop. 2009/10:176 s. 25). 

3.2.5 IVO prövar tillstånd och utövar tillsyn över 
verksamheterna 

Tillstånd för att bedriva personlig assistans i form av ett företag 
utfärdas av IVO, som också utövar tillsyn över hur verksamheten 
bedrivs. IVO prövar årligen 80–100 tillståndsansökningar gällande 
personlig assistans. I september 2020 fanns det cirka 980 privata 
assistansanordnare med tillstånd (IVO:s rapport Förslag till åtgärder 
gällande oseriösa assistansanordnare, s. 11). Vid en nyansökan om 
tillstånd genomför IVO en lämplighetsprövning av företaget och 
dess företrädare och bedömer verksamhetens planerade innehåll. 
Alla tillståndspliktiga verksamheter enligt LSS som redan har 
tillstånd ska fortlöpande uppfylla kraven på insikt, lämplighet i 
övrigt och ekonomiska förutsättningar enligt 23 § andra stycket och 
23 a § LSS. Tillstånden är inte geografiskt begränsade. IVO 
återkallade under 2019 tillståndet för fyra verksamheter som bedrev 
personlig assistans (IVO:s rapport Vad har IVO sett 2019? s. 58). 
Under 2018 återkallades 13 tillstånd (IVO:s rapport Vad har IVO 
sett 2018? s. 41) och 2017 16 tillstånd (IVO:s rapport Vad har IVO 
sett 2017? s. 32). Storleken på de anordnare vars tillstånd återkallats 
har varierat. Det finns inga uppgifter på exakt antal enskilda som 
berörs av att deras anordnare får sitt tillstånd återkallat och det finns 
heller inga uppgifter på hur många av dessa som fortsätter att anlita 
anordnaren även efter att tillståndet återkallats. 

De vanligaste orsakerna till att tillstånd för anordnare av 
personlig assistans återkallas är ekonomisk misskötsamhet eller att 
bolaget försatts i konkurs. Under perioden 2017 till 2019 skedde det 
vid två tillfällen att ett tillstånd återkallades på grund av 
missförhållanden som innebar fara för liv, hälsa eller säkerhet. I 
något fall har det även funnits kopplingar till brottslighet. 

I de fall ett tillstånd återkallas informerar IVO Försäkringskassan 
om detta. Försäkringskassan stoppar därefter utbetalningar direkt 
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till den anordnare vars beslut blivit återkallat. Försäkringskassan 
informerar även de försäkrade som berörs av beslutet. Det finns 
ingen motsvarande process för att informera enskilda med personlig 
assistans enligt LSS, dvs assistans beslutad av kommunen. 

3.2.6 Vid bristande tillstånd nekas bara utbetalning som går 
direkt till anordnaren 

Efter förslag från utredningen om assistansersättningens kostnader 
i betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med 
assistansersättning (SOU 2012:6) infördes i 51 kap. 19 § SFB ett 
krav på tillstånd för att assistansersättning på begäran av den 
försäkrade ska kunna betalas ut till någon annan (prop. 2012/13:1 
utgiftsområde 9 s. 219). Saknar anordnaren som den 
assistansberättigade anlitat tillstånd att bedriva verksamhet med 
personlig assistans kan alltså Försäkringskassan vägra att betala ut 
ersättningen till anordnaren.  

Från 1 juli 2013, då villkoret om att Försäkringskassan bara får 
betala ut ersättning till anordnare med tillstånd infördes i 51 kap. 
19 § SFB, betalade Försäkringskassan inte ut assistansersättning om 
anordnaren som utfört den assistans som skulle ersättas saknade 
tillstånd. Detta gällde om utbetalningen skulle ske direkt till 
anordnaren men också om den försäkrade själv önskat vara 
betalningsmottagare och i sin tur betala den anlitade anordnaren. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sin dom den 
21 februari 2019 i mål 6518-17 fastslagit att Försäkringskassan inte 
kan avslå en begäran om utbetalning av assistansersättning till en 
försäkrad med anledning av att anordnaren som anlitats för att utföra 
personlig assistans saknar tillstånd. Detta på grund av att ett sådant 
villkor saknas i socialförsäkringsbalken.  

Anordnare kan därför få ersättning för utförd personlig assistans, 
trots att de inte har tillstånd att utföra den, så länge de erhåller 
ersättningen från den försäkrade istället för att få den utbetald direkt 
från Försäkringskassan.  

Försäkringskassan kan inte heller neka utbetalning i de fall en 
försäkrad som själv anställer sina assistenter eller en kommun eller 
region som bedriver assistansverksamhet inte anmält detta till IVO.   



16 

3.3 Utbetalning ska inte ske om tillstånd saknas 

Förslag: Assistansersättning ska som huvudregel inte betalas ut 
för personlig assistans som har utförts i en enskild verksamhet 
som har bedrivits utan tillstånd. Om verksamheten under 
avtalstiden har haft ett tillstånd som återkallats, eller på annat sätt 
har upphört att gälla, ska ersättning ändå betalas ut för assistans 
som har utförts innan den assistansberättigade har underrättats 
om att verksamheten saknade tillstånd.  
 Om det finns särskilda skäl ska ersättning för assistans få betalas 
ut även i andra fall där verksamheten saknar tillstånd.  

Rätten att neka utbetalning ska gälla både vid kommunalt 
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans och 
vid statlig assistansersättning. 

Skälen för förslaget: Kravet på tillstånd för att bedriva 
verksamhet med personlig assistans infördes i 23 § LSS för att värna 
den assistansberättigades trygghet vid insatsen personlig assistans. 
Av 51 kap. 2 § andra stycket SFB följer att tillståndskravet även 
omfattar enskilda verksamheter som tillhandahåller personlig 
assistans som berättigar till statlig assistansersättning.  

För att upprätthålla tillståndskravet finns möjlighet i 51 kap. 
19 § SFB att neka utbetalning till en anordnare som saknar tillstånd. 
Som tidigare nämnts har HFD i en dom (mål nr 6518–17) 
konstaterat att det saknas uttryckligt lagstöd för att neka en 
försäkrad assistansersättning på den grunden att denne anlitat en 
anordnare utan tillstånd. Försäkringskassan har med anledning av 
HFD:s dom gjort en hemställan till regeringen om en lagändring. 

Försäkringskassan framför i sin skrivelse att en effekt av att 
myndigheten inte kan neka utbetalning till försäkrade som anlitar 
anordnare utan tillstånd kan bli att antalet aktörer som inte har 
tillstånd och är olämpliga att anordna assistans ökar, vilket kan leda 
till att den assistansberättigade hamnar i en utsatt situation. 
Försäkringskassan ser därför en ökad risk för att assistans inte utförs 
eller utförs bristfälligt.  

Tillståndskravets innebörd är att tjänsten personlig assistans 
endast får lämnas under förutsättning att anordnaren har tillstånd att 
bedriva verksamheten. Från och med det datum som tillståndet dras 
in är det inte tillåtet för anordnaren att bedriva verksamhet med 
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personlig assistans (28 § LSS). Det är orimligt att en statlig förmån, 
eller en kommunal ersättning, ska kunna användas för att ersätta en 
anordnare som bedriver verksamhet utan erforderligt tillstånd, något 
som dessutom är straffbelagt. Det bör därför endast vara möjligt att 
med assistansersättning eller ekonomiskt stöd för personlig assistans 
köpa tjänsten personlig assistans av en anordnare med tillstånd. Det 
bör alltså inte vara möjligt att kringgå kraven på tillstånd i 23 § LSS 
genom att den assistansberättigade själv ersätter anordnaren för 
dennes kostnader för lämnad assistans. 

Förslaget innebär en begränsning i den assistansberättigades 
möjlighet att själv välja anordnare, men det förstärkta skydd för den 
assistansberättigade som förslaget innebär bedöms, i likhet med 
införandet av krav på tillstånd (prop. 2009/10:76 s. 25), uppväga 
denna begränsning. 

Bestämmelsens placering 

Det mest lämpliga är att placera bestämmelsen som en ny paragraf i 
anslutning till 51 kap. 16 § SFB som föreskriver att ersättning inte 
betalas ut för personlig assistans som har utförts i strid med vissa i 
paragrafen angivna krav som ställs vid utförandet av personlig 
assistans. Motsvarande bestämmelse i LSS bör införas som ett nytt 
andra stycke i 9 d § LSS, som föreskriver att ersättning inte betalas 
ut för personlig assistans som har utförts i strid med vissa i 
paragrafen angivna krav som ställs vid utförandet av personlig 
assistans. 

Den assistansberättigade måste underrättas om ändrade förhållanden 

När Försäkringskassan eller kommunen får information om att en 
anordnares tillstånd att bedriva verksamhet har upphört att gälla ska 
Försäkringskassan eller kommunen underrätta den assistans-
berättigade om de ändrade förhållandena. Försäkringskassan eller 
kommunen bör också lämpligen underrätta den assistansberättigade 
om avsikten att fatta beslut om att neka utbetalning av 
assistansersättning respektive ersättning för kostnader för personlig 
assistans. Skyldigheten att underrätta den assistansberättigade ska 
motsvara den kommunikationsskyldighet som föreskrivs i 25 § 
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förvaltningslagen (2017:900). Av 25 § förvaltningslagen framgår att 
myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Det finns inte 
skäl att ytterligare reglera hur underrättelsen ska lämnas. 

Förvaltningsmyndigheter som Försäkringskassan och kommunal 
socialförvaltning har enligt 25 § förvaltningslagen en allmän 
skyldighet att kommunicera med den som är part i ett ärende. 
Paragrafen föreskriver att en förvaltningsmyndighet, om det inte är 
uppenbart obehövligt, som huvudregel ska underrätta den som är 
part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle 
att inom en bestämd tid yttra sig över materialet, innan den fattar ett 
beslut i ett ärende. Myndigheten får avstå från kommunikation bl.a. 
om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet 
meddelas omedelbart. 

 När IVO har återkallat en anordnares tillstånd informerar 
inspektionen redan idag Försäkringskassan, som i sin tur underrättar 
den försäkrade. Många gånger kan en sådan underrättelse ske per 
telefon. Även kommuner som berörs av ett ärende om statlig 
assistansersättning får genom Försäkringskassan information när ett 
tillstånd har återkallats. Enligt uppgifter från Sveriges kommuner 
och regioner samt Försäkringskassan fungerar dessa rutiner 
tillfredställande och det saknas skäl att införa nya bestämmelser om 
detta.  

Det finns idag inte motsvarande informationskedja för att 
underrätta assistansberättigade som är beviljade enbart kommunal 
assistans om ändrade förhållanden vad gäller anordnares tillstånd. 
Främst beror detta på att IVO saknar uppgifter om i vilka 
kommuner assistansanordnaren bedriver verksamhet. Att 
kommunen får information om IVO:s beslut att återkalla tillstånd 
att bedriva verksamhet med personlig assistans är en grundläggande 
förutsättning för att kommunerna ska kunna underrätta 
assistansberättigade om att en anordnares tillstånd har återkallats. 
Promemorian innehåller därför även förslag om att tillståndshavare 
som granskas av IVO ska vara skyldiga att lämna uppgifter som 
inspektionen kan behöva för att lämna underrättelser om beslut i ett 
tillsynsärende, exempelvis information om i vilka kommuner 
verksamhet bedrivs. Det föreslås även att IVO ska underrätta både 
Försäkringskassan och berörda kommuner när en anordnares 
tillstånd återkallas. Dessa förslag behandlas i avsnitt 3.5 och 3.6.  
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Ersättning ska kunna lämnas för assistans som utförts innan den 
assistansberättigade har underrättats om att tillståndet återkallats 

Genom att anlita en enskild anordnare för att utföra personlig 
assistans träffar den assistansberättigade ett avtal med anordnaren 
om köp av en tjänst. I samband med att avtalet träffas bör den 
assistansberättigade kontrollera att anordnaren har det tillstånd som 
krävs enligt 23 § LSS. Om anordnaren senare förlorar sitt tillstånd 
att bedriva verksamhet med personlig assistans finns det risk att den 
assistansberättigade likafullt krävs på ersättning för kostnader för 
assistans som anordnaren lämnat, trots att tillståndet återkallats. 
Detta kan bli fallet även om ingen ersättning betalas ut från 
Försäkringskassan eller kommunen. Kostnaden kan bli mycket 
betungande för den assistansberättigade även om det rör sig om en 
kortare tid då assistans utförts i strid med beslutet att återkalla 
tillståndet.  

IVO:s beslut att återkalla ett tillstånd börjar gälla omedelbart. 
Den assistansberättigade kan vara helt ovetande om att IVO utreder 
anordnarens tillstånd eller har beslutat att återkalla detta. Ersättning 
bör därför kunna lämnas även för assistans som har utförts efter att 
anordnaren förlorat sitt tillstånd, men innan den assistansberättigade 
har underrättats om detta. För att ersättning ska kunna lämnas bör 
det krävas att anordnaren under avtalstiden har haft ett korrekt 
tillstånd för att bedriva den överenskomna verksamheten. 
Tillståndet att bedriva verksamhet med personlig assistans måste 
exempelvis avse den assistansberättigades personkrets. 

Vid särskilda skäl bör ersättning kunna betalas ut under en begränsad 
tid även när tillstånd saknas 

Rätten till personlig assistans påverkas inte av om den anordnare 
som den assistansberättigade har anlitat mister sitt tillstånd. Den 
assistansberättigades behov ska tillgodoses utan avbrott, även om 
anordnarens tillstånd dras in. Om den assistansberättigades 
anordnare mister sitt tillstånd har den assistansberättigade möjlighet 
att vända sig till en privat anordnare med tillstånd att bedriva 
verksamhet med personlig assistans, till kommunen i dess egenskap 
av anordnare eller att själv anställa assistenter. Kommunen har alltid 
ett basansvar för insatsen personlig assistans och är skyldig att på 
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den assistansberättigades begäran anordna assistansen (prop. 
1992/93:159 s. 72 f).  

Att anordnarens tillstånd dragits in kan vara en både plötslig och 
oväntad händelse för den assistansberättigade, om inte anordnaren 
har informerat honom eller henne om att IVO utreder tillståndet. 
Majoriteten av de tillstånd som IVO återkallat 2017–2019 har 
återkallats pga. ekonomisk misskötsamhet, något som inte 
nödvändigtvis påverkar kvaliteten på den personliga assistansen och 
heller inte behöver innebära att den assistansberättigade 
uppmärksammat de missförhållanden som leder till att tillståndet 
dras in. 

I vissa fall kan det finnas omständigheter som medför att den 
assistansberättigade riskerar att försättas i en utsatt situation om den 
personliga assistans som anordnaren tillhandahåller omedelbart 
skulle upphöra. Den assistansberättigade kan exempelvis ha speciella 
behov som bara kan tillgodoses av assistenter med viss kompetens 
eller erfarenhet.  För att undvika allvarliga negativa följder för den 
assistansberättigade bör det vara möjligt att under en begränsad tid 
betala ut assistansersättning trots att den assistansberättigade anlitat 
en anordnare som saknar tillstånd. Försäkringskassan föreslår även 
att det i vissa speciella situationer ska kunna finnas en möjlighet att 
undantagsvis betala ut ersättning trots att kravet på tillstånd eller 
anmälan inte är uppfyllt. Utbetalning under sådana förhållanden bör 
inte bli aktuellt annat än under en kortare övergångsperiod som inte 
bör uppgå till mer än ett fåtal veckor. Undantag med stöd av 
bestämmelsen ska bara göras om det krävs för att tillgodose den 
assistansberättigades behov.  

3.4 Försummad anmälningsplikt ska inte leda till 
nekad utbetalning 

Bedömning: Det bör inte införas en bestämmelse som innebär 
att utbetalning av assistansersättning ska nekas i fall där en 
kommun eller region har försummat att anmäla till Inspektionen 
för vård och omsorg att den bedriver assistansverksamhet, eller i 
fall där en assistansberättigad som anställer sina egna personliga 
assistenter inte har anmält detta. 
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Skälen för bedömningen: Kommuner och regioner som bedriver 
assistansverksamhet och assistansberättigade som själva anställer 
sina assistenter ska anmäla det till IVO (23 § fjärde och femte 
styckena LSS). Försäkringskassan framför i sin skrivelse att 
utbetalning av assistansersättning bör kunna nekas även i de fall en 
kommun, region eller en assistansberättigad som själv anställer sina 
personliga assistenter försummat att göra en sådan anmälan. 

Enligt 28 § LSS är det straffbelagt att som enskild anordnare 
bedriva verksamhet för personlig assistans utan tillstånd. 
Bestämmelsen om anmälningsskyldighet är däremot inte 
sanktionerad med straff, utan har snarare karaktären av en 
ordningsföreskrift. Den enskilde har en långtgående rätt att anställa 
egna assistenter och kommunen har genom basansvaret en 
långtgående skyldighet att utföra assistans. Privata assistans-
anordnare har varken en motsvarande rätt eller skyldighet.  

Åtgärder för att motverka fusk och felaktigheter måste stå i 
rimlig proportion till de problem som har kunnat konstaterats. 
Enligt uppgift från IVO är bristande anmälan från kommuner, 
regioner och assistansberättigade som anställer sina egna assistenter 
inte ett problem av sådan omfattning att det leder till bristande 
möjlighet till tillsyn. Det finns därför inte skäl införa en så kraftig 
sanktion som att neka utbetalning av assistansersättning eller 
ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans endast med 
anledning av att en kommun, region eller assistansberättigad 
försummat att göra föreskriven anmälan till IVO. 

3.5 IVO ska underrätta Försäkringskassan och 
berörda kommuner om ett tillstånd återkallas 

Förslag: Inspektionen för vård och omsorg ska underrätta 
Försäkringskassan och berörda kommuner om beslut att återkalla 
ett tillstånd för en enskild att bedriva verksamhet med personlig 
assistans eller att tillfälligt förbjuda sådan fortsatt verksamhet.  

Skälen för förslaget: IVO bör åläggas att informera 
Försäkringskassan och berörda kommuner när ett tillstånd att 
bedriva assistans har dragits in. Försäkringskassan och kommunerna 
har, till skillnad från IVO, information om vilka assistansberättigade 
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som anlitar anordnaren i fråga.  IVO informerar redan idag 
Försäkringskassan när ett tillstånd dragits in. Motsvarande sker inte 
med kommunerna då IVO inte har information om i vilka 
kommuner anordnarna bedriver verksamhet. När tillståndskrav för 
personlig assistans infördes (prop. 2009/10:176 s. 27) anförde 
regeringen att det, mot bakgrund av att kommunerna har 
basansvaret vid personlig assistans, skulle vara rimligt att 
Socialstyrelsen underrättar berörda kommuner om vilka tillstånd 
som beviljats respektive återkallats och om verksamheter som lagts 
ner, så att kommunerna kan planera sin verksamhet. Detta argument 
är fortfarande giltigt.  Sedan dess har tillsynsansvaret flyttats från 
Socialstyrelsen till IVO varför denna skyldighet nu bör ligga på IVO. 

I förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade föreslås en ny paragraf som medför skyldighet 
för IVO att informera Försäkringskassan och kommunerna om 
beslut att återkalla en anordnares tillstånd att bedriva verksamhet 
med personlig assistans. 

3.6 IVO ska ha rätt att begära information från 
tillståndshavare 

Förslag: Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska 
vara skyldig att på begäran från Inspektionen för vård och omsorg 
lämna uppgifter som inspektionen kan behöva för att lämna 
underrättelser om beslut i ett tillsynsärende. 

Skälen för förslaget: För att kunna fullgöra sin skyldighet att 
underrätta kommunerna om sina beslut måste IVO ha information 
om i vilka kommuner en granskad tillståndshavare bedriver 
verksamhet. Tillstånd för att bedriva personlig assistans är inte 
geografiskt begränsade och idag finns inget tydligt lagstöd för IVO 
att begära in uppgifter om var en anordnare av personlig assistans 
bedriver verksamhet. Detta gör det svårt för IVO att veta i vilka 
kommuner en anordnare bedriver personlig assistans och därmed 
vilka kommuner som ska underrättas om beslut att återkalla ett 
tillstånd för en enskild att bedriva verksamhet med personlig 
assistans eller att tillfälligt förbjuda sådan fortsatt verksamhet. IVO 
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har möjlighet att med stöd av 26 c § LSS begära att en verksamhet 
som står under dess tillsyn enligt LSS lämnar de upplysningar om 
verksamheten som behövs för tillsynen. Information om var 
verksamheten bedrivs kan behövas för tillsynen. För att säkerställa 
att IVO får den information som behövs för att underrätta berörda 
kommuner när ett tillstånd återkallats bör det tydliggöras att 
skyldigheten att lämna upplysningar även omfattar uppgifter som 
IVO behöver för att kunna informera om beslut i ett tillsynsärende. 

3.7 Försäkringskassan och kommuner ska anmäla 
verksamheter utan tillstånd 

Förslag: Försäkringskassan ska anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg om det finns anledning att anta att en enskild 
bedriver verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Även 
kommuner ska ha i uppgift att anmäla till inspektionen om det 
finns anledning att anta någon bedriver sådan verksamhet utan 
tillstånd. 

Skälen för förslaget: Det kan finnas situationer där 
Försäkringskassan respektive kommunen har anledning att anta att 
någon bedriver verksamhet med personlig assistans utan erforderligt 
tillstånd. Det kan vara oklart om de tjänster en anordnare utför är 
att betrakta som personlig assistans, och därmed som 
tillståndspliktig verksamhet, eller som en annan typ av verksamhet 
som inte är tillståndspliktig. Det kan också finnas situationer där det 
är oklart om den verksamhet som uppges bedriva den personliga 
assistansen faktiskt är den som också gör det. För att IVO ska kunna 
genomföra sitt uppdrag är det viktigt att de uppmärksammas på 
dessa situationer.  

Försäkringskassan ska enligt 110 kap. 42 a § SFB anmäla till IVO 
om det finns anledning att anta att lämpligheten för att bedriva 
verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas när det gäller 
någon som har tillstånd. Försäkringskassan framhåller i ovan 
nämnda skrivelse att denna möjlighet även borde finnas när assistans 
utförs av någon som inte har tillstånd. 

Det är av stor vikt att IVO får kännedom inte bara om misstänkta 
missförhållanden i verksamheter med tillstånd, utan också om 
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situationer där det kan finnas anledning att tro att någon bedriver 
personlig assistans utan tillstånd. I de fall Försäkringskassan 
respektive kommunen får kännedom om en sådan situation bör de 
därför vara skyldiga att anmäla detta till IVO.  

I paragraferna 110 kap. 42 a § SFB och 15 § 11 LSS bör det därför 
införas en skyldighet för Försäkringskassan respektive kommunen 
att anmäla till IVO när det finns anledning att anta att någon 
bedriver verksamhet med personlig assistans utan tillstånd enligt 
23 § LSS. 

3.8 Assistansberättigade och anordnare ska få stöd i 
att utforma avtal om personlig assistans 

Bedömning: Regeringen bör lämna i uppdrag till Socialstyrelsen 
att i samråd med Försäkringskassan  
1. analysera vilka frågor som kan vara viktiga för anordnaren

och den assistansberättigade att reglera i ett avtal om köp av
personlig assistans, och

2. ta fram information om betydelsen av att dokumentera
avtalsvillkoren skriftligt.

Skälen för bedömningen: Införandet av 51 kap. 4 § SFB, som 
reglerar att assistansersättning endast lämnas om det används för 
köp av personlig assistans, innebar ett tydliggörande av att den 
assistansersättning som anordnaren erhåller från den försäkrade blir 
något som anordnaren tar emot för egen räkning och därmed också 
inkomster i den egna verksamheten (prop. 2007/08:61 s. 20). Det rör 
sig alltså om ett köp av en tjänst som förutsätter en 
överenskommelse mellan den försäkrade och den anordnare som 
han eller hon köper sin personliga assistans av.  

Det finns inga formkrav i lag eller förordning gällande denna 
överenskommelse, men av 3 § Försäkringskassans föreskrifter om 
assistansersättning (FKFS 2016:4) framgår att avtalet ska vara 
skriftligt om betalningen av assistansersättningen på begäran av den 
försäkrade ska betalas ut direkt till en anordnare. För 
Försäkringskassans vidkommande fungerar avtalet som ett intyg på 
att den försäkrade under en viss period vill att ersättningen ska gå 
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direkt till anordnaren. Det visar även hur stor del av ersättningen 
som används för köp av personlig assistans.  

Enligt 8 § 9 förordningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ska den som ansöker om tillstånd att bedriva 
verksamhet med personlig assistans därutöver ange hur avtalet med 
den insatsberättigade ska utformas och hur hans eller hennes rätt till 
inflytande ska tillgodoses. Det finns inga krav på vilka frågor avtalet 
ska reglera och det ställs heller inget krav på att just det avtal som 
har bifogats ansökan om tillstånd också används i det individuella 
fallet. 

För att minska risken för tvister och förbättra kvaliteten på den 
personliga assistansen är det viktigt att anordnare och den 
assistansberättigade får information om värdet av att skriftligen 
komma överens i frågor som exempelvis assistansens utformning, 
arbetsledaransvar, vad som gäller för utbildning av assistenterna, 
uppsägningstider samt anordnarens ansvar att se till att den har 
nödvändiga tillstånd för att bedriva verksamheten.  Socialstyrelsen 
bör därför ges ett uppdrag att dels ta fram information om 
betydelsen av att skriftligen komma överens om vad tjänsten ska 
innehålla, dels lämna förslag på frågor som kan vara värdefulla att 
reglera mellan den assistansberättigade och anordnaren. 
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4 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 november 2021. 
Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för personlig assistans 
som har utförts före ikraftträdandet.  

Skälen för förslaget: Det är angeläget att lagändringarna träder i 
kraft skyndsamt. Assistansersättning och ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för personlig assistans kan idag betalas ut till en 
assistansberättigad som anlitar en assistansanordnare som saknar 
tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Frånvaron 
av en bestämmelse som hindrar utbetalningar i sådana fall bedöms 
öka risken för fusk och missförhållanden inom verksamheter som 
bedriver personlig assistans. Ändringarna i detta avseende bör 
således genomföras så snart som möjligt. Övriga föreslagna 
ändringar bör träda i kraft samtidigt. Tidigast möjliga tidpunkt för 
ikraftträdande bedöms vara den 1 november 2021. 

Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för personlig assistans 
som har utförts före ikraftträdandet.  
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5 Konsekvenser 

5.1 Konsekvenser för den assistansberättigade 

Förslaget som lämnas innebär att Försäkringskassan respektive 
kommunen ges möjlighet att neka utbetalning av assistansersättning 
respektive ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans om den assistansberättigade anlitar en anordnare utan 
tillstånd. 

Avsikten med det befintliga kravet på tillstånd för att bedriva 
personlig assistans, som infördes 2011, är att värna tryggheten för 
den assistansberättigade genom att säkerställa att anordnare av 
personlig assistans uppfyller vissa grundläggande krav. Syftet med 
det förslag som nu lämnas är att stärka detta skydd. 

Eftersom förslaget innebär att en anordnare som mister 
tillståndet inte längre kommer att kunna få ersättning för assistans 
från den assistansberättigade kan förslaget medföra att den 
assistansberättigade skyndsamt och i vissa fall oväntat behöver byta 
anordnare, eller välja att själv anställa sina assistenter. Denna 
situation kan uppkomma redan i dag om en anordnare går i konkurs 
eller av annat skäl hastigt avbryter sin verksamhet. Med hänvisning 
till kommunernas basansvar för insatsen personlig assistans ska den 
assistansberättigades behov av hjälp och stöd alltid kunna 
tillgodoses. För att ytterligare minska risken att ett skyndsamt byte 
av anordnare leder till negativa konsekvenser för den försäkrade ska 
en anordnare utan tillstånd under vissa omständigheter kunna få 
ersättning för assistans under en begränsad tid. 

Det går inte att utesluta att förslaget i enskilda fall kan leda till en 
avtalstvist mellan anordnare och assistansberättigad i de fall den 
assistansberättigade nekas utbetalning av assistansersättning för att 
betala anordnaren för avtalad assistans. Denna risk bedöms vara 
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liten, givet att det är straffbelagt att utföra personlig assistans utan 
tillstånd samt att den uteblivna betalningen beror på brister hos 
anordnaren. 

En assistansberättigad som anlitar en anordnare av personlig 
assistans ingår ett avtal om köp av tjänst av denne. Det finns idag 
inga formkrav i lag eller förordning gällande denna överens-
kommelse vilket kan innebära svårigheter för assistansberättigade att 
upprätta avtal på lämpligt sätt. Uppdraget till Socialstyrelsen och 
Försäkringskassan bedöms innebära att kunskapen hos såväl den 
assistansberättigade som anordnaren stärks samtidigt som det 
motverkar informationsasymmetri. På sikt borde det leda till bättre 
avtal och en mer välfungerande relation mellan assistansberättigad 
och anordnare. 

5.2 Konsekvenser för jämställdheten 

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdheten 
mellan flickor och pojkar eller kvinnor och män. Pojkar och män har 
assistansersättning i högre grad än flickor och kvinnor. I december 
2019 var 45 procent av de som hade assistansersättning flickor eller 
kvinnor och 55 procent var pojkar eller män (Försäkringskassans 
rapport Försäkringskassan, Socialförsäkringen i siffror 2020, s. 47). 

5.3 Konsekvenser för barn 

Av de drygt 14 000 personer som i december 2019 var beviljade 
assistansersättning var 1 133 flickor 0–19 år och 1 547 pojkar 0–19 
år. Förslaget i promemorian bedöms inte nämnvärt påverka barn 
annorlunda än vuxna. 

5.4 Konsekvenser för personliga assistenter 

Förslaget bedöms gynna personliga assistenter genom att motverka 
att olämpliga anordnare bedriver verksamhet inom personlig 
assistans.   
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5.5 Ekonomiska konsekvenser för staten 

Förslaget bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser för 
staten. 

5.6 Konsekvenser för Försäkringskassan 

Förslaget bedöms enligt uppgift från Försäkringskassan inte 
medföra några ökade kostnader för myndigheten då det till största 
delen innebär en återgång till tidigare hantering. Förslaget innebär 
också att Försäkringskassan, efter att ha fått information från IVO 
om att ett tillstånd har dragits in, ska informera den 
assistansberättigade om detta. Detta görs redan idag och innebär 
ingen förändring för myndighetens arbete. Förslaget innebär vidare 
en anmälningsplikt för Försäkringskassan om det finns anledning att 
tro att assistans anordnas av en enskild som saknar tillstånd att 
bedriva verksamhet för personlig assistans. Denna uppgift bedöms 
kunna hanteras inom nuvarande uppdrag. 

5.7 Konsekvenser för IVO 

Förslaget innebär att IVO åläggs att informera Försäkringskassan 
och berörda kommuner när ett tillstånd har dragits in, så att dessa 
kan ge berörda assistansberättigade motsvarande information. Detta 
innebär att IVO dels måste undersöka i vilka kommuner den 
anordnare som mist tillståndet bedriver verksamhet, dels informera 
dessa kommuner på ett lämpligt sätt. Detta görs till viss del redan 
idag och denna nya skyldighet bedöms därmed kunna hanteras inom 
ramen för nuvarande uppdrag. 

5.8 Konsekvenser för kommunerna 

Avsikten med förslaget om att ekonomiskt stöd till personlig 
assistans inte ska kunna betalas ut till den assistansberättigade om 
han eller hon anlitar en anordnare som saknar tillstånd är att 
begränsa möjligheten att kringgå kravet på tillstånd för att bedriva 
verksamhet med personlig assistans.  
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Förslaget innebär att kommunerna med kort varsel, med 
hänvisning till kommunernas basansvar för insatsen personlig 
assistans, kan behöva anordna assistans för en person som anlitat en 
anordnare som blivit av med tillståndet. Denna beredskap bör 
kommunerna dock ha redan idag då samma situation kan uppstå av 
andra skäl, exempelvis att en anordnare går i konkurs. Förslaget bör 
inte medföra någon kostnad för kommunerna, eftersom de kan ta ut 
en avgift för den lämnade assistansen (18 § LSS). Antalet anordnare 
som får sina tillstånd indragna per år är relativt lågt och det kan antas 
att flera av dessa troligen skulle upphöra med sin verksamhet även 
med nuvarande regler.  

Förslaget innebär också att kommunen, efter att ha fått 
information från IVO om att ett tillstånd har dragits in, ska 
informera den assistansberättigade om detta så att hen kan byta 
anordnare alternativt anställa egna assistenter. Uppskattningsvis 
berörs i genomsnitt ca 40 assistansberättigade med kommunalt 
beviljad assistans per år av att deras anordnare får sitt tillstånd 
indraget. Om inte anordnaren själv informerar den assistans-
berättigade om att tillståndet dragits in måste kommunen göra det. 
Kommunens arbetsinsats för att göra detta bör dock vara liten, i de 
flesta fall kan informationen ges per telefon. Förslaget kan därmed 
vara förknippat med något ökade handläggningskostnader för 
kommunerna men dessa bedöms bli försumbara. 

Förslaget innebär en begränsning i kommunernas möjlighet att 
betala ut ersättning för personlig assistans och är därmed en 
inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Denna inskränkning 
gäller dock bara utbetalningar till anordnare som saknar tillstånd och 
bedöms vara proportionerlig i förhållande till förslagets avsikt om 
att upprätthålla kravet på tillstånd för att bedriva verksamhet med 
personlig assistans. 

5.9 Konsekvenser för företagen 

Förslaget om att assistansersättning eller ekonomiskt stöd till 
personlig assistans inte ska kunna betalas ut till den assistans-
berättigade om han eller hon anlitar en anordnare som saknar 
tillstånd är ett förtydligande att en enskild inte får bedriva 
verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Syftet med 
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förslaget är att göra det svårare för företag att bedriva verksamhet 
utan tillstånd vilket bedöms minska konkurrensen från oseriösa 
aktörer, stärka tilliten till assistansanordnare och därmed gynna de 
seriösa aktörerna inom personlig assistans. 

Uppdraget till Socialstyrelsen och Försäkringskassan bedöms 
innebära att kunskapen hos såväl den assistansberättigade som 
anordnaren stärks samtidigt som det motverkar informations-
asymmetri. På sikt borde det leda till bättre avtal och en mer 
välfungerande relation mellan assistansberättigad och anordnare. 
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6 Författningskommentar 

6.1 Förslaget till lag om ändring i 
socialförsäkringsbalken  

51 kap. 

16 a § 
Paragrafen är ny. Av paragrafens första stycke följer att 
assistansersättning inte betalas ut för köp av personlig assistans från 
en yrkesmässig enskild verksamhet som inte hade tillstånd att utföra 
personlig assistans. 

I paragrafens andra stycke finns undantag från huvudregeln att 
assistansersättning inte betalas ut för assistans som har utförts i en 
verksamhet utan tillstånd. Andra stycket punkten 1 avser fall där 
verksamheten ursprungligen har haft tillstånd att utföra personlig 
assistans men där tillståndet har återkallats, eller på annat sätt 
förlorat sin giltighet, under avtalstiden. Assistansersättning lämnas 
då för assistans som har utförts innan den försäkrade har 
underrättats om att tillståndet har upphört att gälla. Skyldigheten att 
underrätta den assistansberättigade ska motsvara den 
kommunikationsskyldighet som föreskrivs i 25 § förvaltningslagen 
(2017:900). 

Om det finns särskilda skäl får assistansersättning enligt andra 
stycket punkten 2 även i andra fall betalas ut för assistans som har 
utförts i en verksamhet utan tillstånd. Med särskilda skäl avses här 
omständigheter som innebär att det kan få allvarliga negativa följder 
för den försäkrade om den personliga assistans som tillhandahålls 
genom verksamheten omedelbart skulle upphöra. Den försäkrade 
kan exempelvis ha speciella behov som kräver assistenter med viss 
kompetens eller erfarenhet. Assistansersättning kan då betalas ut om 
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den försäkrades behov annars inte kan tillgodoses på ett lämpligt 
sätt. Sådana särskilda skäl som här avses kan endast föreligga under 
en kortare övergångsperiod.  

Förslaget behandlas i avsnitt 3.3. 

110 kap. 

42 a § 
Enligt en ny andra mening ska Försäkringskassan anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta 
att någon som saknar tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade bedriver verksamhet med 
personlig assistans.  

Förslaget behandlas i avsnitt 3.7. 

6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 

9 d § 
I paragrafen införs två nya stycken, som motsvarar 51 kap. 16 a § 
socialförsäkringsbalken. Andra stycket innebär att ekonomiskt stöd 
inte betalas ut för kostnader för personlig assistans som har utförts 
i en enskild verksamhet utan tillstånd enligt 23 §.  

I tredje stycket finns undantag från huvudregeln att ekonomiskt 
stöd inte betalas ut för assistans som utförts i en verksamhet utan 
tillstånd.  

Tredje stycket punkten 1 tar sikte på fall där den enskilda 
verksamheten har haft tillstånd att utföra personlig assistans, men 
där tillståndet har återkallats eller på annat sätt har upphört att gälla 
under avtalstiden. Ekonomiskt stöd lämnas då för assistans som har 
utförts innan den assistansberättigade har underrättats om att 
tillståndet inte längre är giltigt. Skyldigheten att underrätta den 
assistansberättigade ska motsvara den kommunikationsskyldighet 
som föreskrivs i 25 § förvaltningslagen (2017:900). 

Av tredje stycket punkten 2 framgår att ekonomiskt stöd även får 
betalas ut för assistans som har utförts i en verksamhet utan tillstånd 
om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses här 
omständigheter som riskerar att medföra allvarliga negativa 
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konsekvenser för den insatsberättigade om den personliga assistans 
som tillhandahålls genom verksamheten omedelbart skulle upphöra. 
I övrigt hänvisas till kommentaren till 51 kap. 
16 a § socialförsäkringsbalken. 

Förslaget behandlas i avsnitt 3.3. 

15 § 
I paragrafen ändras punkten 11 på så sätt att kommuner även får i 
uppgift att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det 
finns anledning att anta att någon som saknar tillstånd enligt 23 § 
bedriver verksamhet med personlig assistans. I övrigt har en 
redaktionell ändring gjorts. 

Förslaget behandlas i avsnitt 3.7 

26 c § 
I paragrafens första stycke utvidgas skyldigheten att lämna 
upplysningar till Inspektionen för vård och omsorg för den som 
bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. Den som bedriver sådan 
verksamhet ska på begäran lämna de uppgifter som inspektionen 
behöver för att kunna underrätta andra om beslut i ett tillsynsärende. 
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. 

Förslaget behandlas i avsnitt 3.6 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom 
skolan samt vård och omsorg 

 

Nämnden för individ & Familjeomsorgs förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som genomförts 

och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar vid rekrytering av ordinarie medarbetare, 

korttidsvikarier samt kartläggning och genomförande av kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård 

och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att 

bli en del av samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 

samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten 

att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka 

och i arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

ärendet till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt 

Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som idag finns i Kungsbacka kommun 

ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa adekvata språkkunskaper. 

Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att rekryterande chefer har såväl kunskaper som goda 

förutsättningar för att rekrytera enligt den processen.   

Vidare bedömer aktuella förvaltningar att arbetsgivaren har de förutsättningar som behövs för att 

identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-06, § 271 

Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 105  

Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg 

inom Kungsbacka kommun, 2020-07-31. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Ledamot Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2020-06-11 att kommunfullmäktige beslutar att:  

- ge förvaltningen för Vård och Omsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsen 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Individ och familjeomsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Förskola och Grundskola i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdraget ta fram ett obligatoriskt språktest 

med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda kunskaper 

i svenska språket ska ges möjlighet till språklyft.  

  

Då kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till nämnderna, Vård & Omsorg, Förskola & 

Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad, för yttrande har 

nämnderna valt att inkomma med ett gemensamt svar.  

Samtliga förvaltningar i Kungsbacka kommun arbetar kontinuerligt med kompetensbaserad rekrytering 

i alla rekryteringar, både när det gäller tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar under 

längre period samt vid rekrytering av korttidsvikarier via Vikariecenter.   

Genom att arbeta med en kompetensbaserad rekrytering skapas goda förutsättningar att hitta rätt 

kompetens och förmågor för den tjänst som är aktuell. Som stöd till rekryterande chefer finns bland 

annat Rekryteringscenters expertis, guider, mallar samt en kompetensmodell tillgänglig för att 

säkerställa att varje rekrytering utgår från och bedöms i förhållande till rätt kompetens.   

En viktig förutsättning för en framgångsrik rekrytering är att skapa en behovsanpassad kravprofil för 

tjänsten. Kravprofilen ska tydliggöra vilka tillräckliga kvalifikationer som ställs på personer för att 

dessa ska klara av det aktuella arbetet. Genom att redan i kravprofilen formulera adekvata 

kvalifikationer som exempelvis formell utbildning, erfarenhet, språk etcetera läggs grunden för att hitta 

kompetenta medarbetare för aktuell tjänst och för framtidens organisation. Efter ett första 
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kandidaturval har rekryterande chef sedan möjlighet att säkerställa att respektive kandidat också har 

den profil som denne redogjort för i sin ansökan. Detta kontrollmoment sker exempelvis genom 

intervjuer och referenstagning, återigen i enlighet med kommunens fastställda rekryteringsprocess.  

Aktuella förvaltningar bedömer att det kvalitetssäkrade tillvägagångssätt som tillämpas i samband med 

den kompetensbaserade rekryteringen inom kommunen därmed säkerställer adekvata kunskaper i 

svenska språket - det vill säga tillräcklig nivå för aktuell tjänst - såväl som andra relevanta 

kompetenser i samband med de rekryteringar som görs.   

 Förvaltningarna ser dock att det är av vikt att rekryterande chefer har de kunskaper och förutsättningar 

som behövs för att arbeta i enlighet med Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess och arbetssätt 

utifrån kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att förvaltningarna även fortsatt erbjuder 

kompetensutveckling inom rekrytering, behovsanpassat stöd från HR samt att partnerskapet med 

Rekryteringscenter utvecklas ytterligare.   

För de fall som det - den kvalitetssäkrade rekryteringsprocessen till trots - uppdagas att tillräcklig 

språkkompetens saknas bland medarbetare som redan är anställda, är det respektive chefs som ansvarar 

att tillse att relevanta åtgärder genomförs, för att komma tillrätta med kompetensbristen. En sådan 

hantering sker enligt samma rutiner oavsett om kompetensbristen gäller språklig nivå eller annat 

utvecklingsbehov som kan uppdagas efter anställning. Framför allt är det i samband med kommunens 

process för kontinuerliga medarbetarsamtal, som varje chef har goda förutsättningar att identifiera 

eventuella kompetensbrister - språkliga såväl som andra - hos befintliga medarbetare på individnivå. 

Avseende frågan om språklyft för redan anställda i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda 

kunskaper i svenska språket, bedömer förvaltningarna därmed att det även inom detta område redan 

finns de rutiner som behövs för att omhänderta de behov som uppstår. 

 

Karin Martinsson    Johan Sandström 

Förvaltningschef    Personalchef 
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§ 271 Dnr 2020-00618  

Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnderna för Vård & 

omsorg, Förskola & Grundskola, Indvid & Familjeomsorg samt Gymnasium & 

Arbetsmarknad för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 

inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att 

det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en förutsättning för 

en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av 

hög kvalitet. Vidare att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, 

särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i 

arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. 

Kommunfullmäktige remitterade den 8 september 2020, motionen för vidare 

beredning till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 105 

Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skola samt 

vård och omsorg inom Kungsbacka kommun, 2020-07-31 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & omsorg, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för 

Indvid & Familjeomsorg samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 105 Dnr 2020-00618  

Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 

inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att 

det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en förutsättning för 

en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av 

hög kvalitet. Vidare att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, 

särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i 

arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. 

Beslutsunderlag 

Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skola samt 

vård och omsorg inom Kungsbacka kommun, 2020-07-31 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras 

till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Motion																																	
Språkkrav	vid	anställning	inom	skola	samt	vård	och	omsorg	i	Kungsbacka	kommun	
	
	
Att	kunna	det	svenska	språket	är	nyckeln	till	att	bli	en	del	av	samhället,	en	förutsättning	för	en	
fungerande	kommunikation	människor	emellan	samt	avgörande	för	en	välfärd	av	hög	kvalitet.	
Att	kunna	förstå	varandra	är	grundläggande	i	alla	arbeten.	Särskilt	viktigt	blir	det	exempelvis	inom	
vård	och	omsorg	av	våra	äldre	och	sjuka	och	i	arbete	med	våra	barn	i	förskola,	skola	och	fritidshem.	
	
För	att	de	som	behöver	vård	och	omsorg	ska	känna	trygghet	och	tillit	behöver	de	förstå	vad	
personalen	säger	och	själva	bli	förstådda.	Bristfälliga	kunskaper	i	svenska	språket	hos	personalen	kan	
innebära	en	risk	för	att	omsorgstagaren	inte	får	den	vård/omsorg	hon/han	behöver.	Allvarliga	
misstag	kan	dessutom	inträffa	när	det	gäller	medicinering	och	vårdplan,	vilket	kan	äventyra	
säkerheten	och	leda	till	missförhållanden.	Dessutom	riskerar	övrig	personal	att	få	ytterligare	
merarbete	när	de	utöver	sina	ordinarie	arbetsuppgifter	får	agera	språklärare	och	tolk.		
Ett	merarbete	som	i	sin	tur	ökar	risken	för	ökad	arbetsbelastning	för	personalen	med	
utmattningssyndrom	och	sjukskrivningar	som	följd.	
	
Att	de	som	ska	utbilda	våra	barn	måste	kunna	god	svenska	är	en	förutsättning	för	fungerande	
undervisning	och	för	att	barnen	ska	kunna	tillgodogöra	sig	utbildningen.	Skolan	har	ett	ansvar	för	
våra	barn	och	ungdomars	språkutveckling,	vilket	ställer	krav	på	personalens	språkkunskaper.	Att	
förstå	och	att	bli	förstådd	är	viktigt	även	här	för	att	känna	trygghet	och	tillit	och	kunna	tillgodogöra	
sig	lärande,	utbildning	och	utveckling.	
	
Brist	på	personal	inom	skola,	vård	och	omsorg	lär	komma	att	öka	ytterligare	framöver,	då	både	den	
äldre	befolkningen	ökar	och	vi	får	fler	barn	i	skolan.				
För	att	öka	möjligheterna	att	rekrytera	ny	personal	med	utländsk	bakgrund	bör	specifika	språkkrav	
genom	ett	obligatoriskt	språktest	genomföras.	Kunskaper	motsvarande	godkänt	i	svenska	som	
andraspråk	på	gymnasienivå	enligt	Socialstyrelsens	rekommendationer	ska	vara	ett	minimikrav.	
	
Enligt	en	rapport	från	Kommunal	har	det	dock	visat	sig	att	flertalet	elever	kommer	med	glädjebetyg	
från	oseriösa	SFI-anordnare	och	där	språkkunskaperna	inte	motsvarar	betygen.		
Arbetsgivaren	måste	åläggas	ett	språkansvar	för	att	tillförsäkra	sig	att	tillräckliga	kunskaper	finns	
inför	anställning	inom	verksamheterna.	
	
Även	den	personal	som	redan	arbetar	inom	skola,	vård	och	omsorg	men	som	inte	har	tillräckliga	
språkkunskaper	ska	få	möjlighet	till	ett	sk	språklyft	för	att	uppnå	goda	kunskaper	i	svenska	språket.	
	
	
	
	
	
	
Med	anledning	av	ovanstående	föreslås	kommunfullmäktige	besluta:	
	



	-	Att	ge	förvaltningen	för	Vård	och	Omsorg		i	uppdrag	att	tillsammans	med	Gymnasie-	och			
Arbetsmarknad	ta	fram	ett	obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsen	
rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	ge	förvaltningen	för	Individ	och	familjeomsorg	i	uppdrag	att	tillsammans	med	Gymnasie-	och						
Arbetsmarknad	ta	fram	ett	obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsens	
rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	ge	förvaltningen	för	För	och	Grundskola	i	uppdrag	att	tillsammans	med	Gymnasie-	och						
Arbetsmarknad	ta	fram	ett	obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsens	
rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	ge	förvaltningen	för	Gymnasium	och	Arbetsmarknad	i	uppdraget	ta	fram	ett	obligatoriskt	
språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsens	rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	redan	anställda	inom	berörda	förvaltningar	i	Kungsbacka	kommun	som	inte	har	fullgoda	
kunskaper	i	svenska	språket	ska	ges	möjlighet	till	språklyft.		
	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom	
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Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen kapten Menns 
fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

 

Förslag till beslut – Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022, 

övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om 

namnbyte för nämnden respektive förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad. Vidare antogs 

nämndernas nya reglementen. 

Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte 

tillhörande stiftelser och fonder.  

Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som fått 

rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område. 

Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads ansvarsområde enligt 

reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för Individ & Familjeomsorg för handläggning och 

fördelning av fonden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 

därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för Stiftelsen kapten 

Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26. 

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59. 

Bilaga 2. Reglemente- Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

Karin Martinsson    Anna Bergsten 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 



 

 

Nämnden svarar för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdomar som bildar gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Nämnden ansvarar för elevhälsa enligt 2 kap. 25-27 §§ skollagen. Nämnden ansvarar för att den 

medicinska och psykologiska delen i elevhälsan bedrivs i enlighet med den lagstiftning som styr 

hälso- och sjukvård. 

Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år. 

Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Nämndens 

uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning bestående av grundläggande vuxenutbildning, 

gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare 

(Sfi). 

Nämnden ansvarar för av kommunen anordnade yrkeshögskoleutbildningar (YH). 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter för utförandet enligt beslut om korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år, inom de frivilliga skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

 



 

 

 

Nämnden ansvarar för uppdragsutbildningar samt övriga utbildningar kopplade till arbetslivet. 

Nämnden ansvarar för kommunens studie- och yrkesvägledning. 

Nämnden är tillika arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder. 

Nämnden ansvarar för att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 

ensamstående vuxna och familjer. 

Nämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende försörjningsstöd 

och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form 

av boende för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende.  

Nämnden ansvarar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels 

ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden 

har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att betrakta som 

ensamkommande eller unga asylsökande. 

Nämnden ansvarar för de ärenden beträffande ensamkommande barn och unga som innebär 

handläggning och myndighetsutövning och som ankommer på kommunens socialnämnd i enlighet 

med bland annat socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga.  För insatser enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) för ensamkommande barn och 

unga ansvarar nämnden för Individ och Familjeomsorg. 
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§ 59 

 

Flytt av ansvar för försörjningsstöd och ensamkommande barn (Trelleborgsmodellen) 

samt reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ & 

Familjeomsorg 

KS/2018:129, KS/2018:36 1.2.1 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för 

Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: 

 Ansvar för att utveckla och driva arbetet med etablering av 

ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer. 

 Ansvar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende 

försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd 

vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende för grupper som 

har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar 

för bistånd i form av akut boende. 

 Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) 

för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 

21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte 

längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande. 

 

Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad” 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ & 

Familjeomsorg”, 2018-01-19. 

Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner kronor i helårsbudget ska flyttas till 

nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, varav 59 miljoner kronor från 
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nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon kronor från nämnden för 

Funktionsstöd.  

Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och 

redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av 

Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer 

med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige beslutar att de allmänna handlingar som är aktuella i 

ärenden som tillhör Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och 

Stöd- och försörjningsenhet överförs till nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad. 

Detta beslut gäller från och med 2018-05-01. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-27 § 82, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan: 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet. 

 

Reservation 

Emma Vildstrand (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 

förmån för eget yrkande.  

Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån 

för eget yrkande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun deltar sedan 1 mars 2017 i ett utvecklingsprogram för 13 

kommuner (Vinnova-projekt) rörande Trelleborgs arbets- och förhållningssätt 

inom frågor som rör arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och 

mottagande/myndighetsutövning ensamkommande barn och unga. 

Utvecklingsprogrammet har som syfte att få fler kommuner att använda 

Trelleborgsmodellen då den bidar till samhällsutveckling och fokuserar på 

invånarnas väg till självförsörjning och att ta eget ansvar för denna process. 

Detta innebär att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tar över ansvaret 

för uppdraget som nämnden för Individ & Familjeomsorg har idag vad avser 

stöd- och försörjning, myndighet för ensamkommande barn och 

ensamkommande barns boende. 
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Reglementena för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad respektive Individ 

& Familjeomsorg ändras därmed på motsvarande sätt. 

Under arbetets gång har framkommit ett förslag på ändring av namnet för 

nämnden för Gymnasium & Vuxenutbildning till nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad. 

I en gemensam process mellan förvaltningarna har identifierats att 60 miljoner 

kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 

varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en 

miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd.  

Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och 

redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av 

Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer 

med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 82: Förslag enligt nedan med tillägg att 

kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 130, Förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för 

Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: a) Ansvar för 

att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 

ensamstående vuxna och familjer b) ansvar enligt socialtjänstlagen för all 

myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende 

för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för 

bistånd i form av akut boende c) ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser 

för vård av unga (LVU) för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 

18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård 

inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande. 

Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ & 

Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner 

kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 

varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en 
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miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de 

verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 

2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det 

ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till 

Gymnasium & Arbetsmarknad. Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad överföra de allmänna handlingar som tillhör 

Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och Stöd- och 

försörjningsenhet. Detta beslut gäller från och med 2018-05-01. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-08 

Förslag till nytt reglemente för nämnden för Gymnasieutbildning & 

Arbetsmarknad 2018-01-19 

Förslag till nytt reglemente för nämnden för Individ & Familjeomsorg 

2018-01-19 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2018-02-21 § 4, Förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad: a) Ansvaret att 

utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för 

asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare 

(ensamkommande) b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all 

myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende 

för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c) 

Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels 

ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga 

asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under 

pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga 

asylsökande. Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ & 

Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i 

helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59 

miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden 

för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas 

över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att 

effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som 

följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad. 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 2018-02-06 

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-02-07 § 8, Förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad:a) Ansvaret att 

utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för 

asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare 

(ensamkommande)  b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all 
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myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende 

för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c) 

Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels 

ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga 

asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under 

pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga 

asylsökande d) Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ 

& Familjeomsorg”, 2018-01-19 e) Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i 

helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59 

miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden 

för Funktionsstöd f) Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas 

över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att 

effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som 

följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad. 

Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings tjänsteskrivelse, 2018-01-19 

Nämnden för Funktionsstöd, 2018-02-22 § 4, Förslag: Kommunfullmäktige 

beslutar att 60 mnkr i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & 

Arbetsmarknad, varav 59 miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg 

och en miljon från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de 

verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 

2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det 

ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till 

Gymnasie & Arbetsmarknad. 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2018-02-06 

Skrivelse 2017-10-31 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 

ensamkommande lyfts ut från Trelleborgsmodellen eller att det tas fram ett 

arbetssätt som utgår ifrån likabehandling. 

Ulrika Landergren (L), Kalle Sundvall (M), Niklas Matsson (KD) och Kristina 

Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag på punkt tre om att kommunfullmäktige 

flyttar ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) 

för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga 

asylsökande) från nämnden för Individ & Familjeomsorg till nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 
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ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att 

betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.” 

 

Beslutsgång 

Ordförande Per Ödman (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag avseende punkt tre, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag respektive Emma Vildstrands (MP) yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Slutligen finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag som helhet. Ordföranden ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & 

Familjeomsorg, nämnden för Funktionsstöd 
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Kvalitetsberättelse 2020 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner Kvalitetsberättelsen 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska förvaltningen årligen upprätta en 

kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen beskriver det kvalitetsarbete som genomförts inom Individ & 

Familjeomsorgs samtliga verksamhetsområden under 2020. Kvalitetsberättelsen utgör en översiktlig 

bild och omfattar huvudsakligen socialtjänstens område. 

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

systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med de sex områden för god kvalitet som Socialstyrelsen och 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-26 

 

 

Karin Martinsson    Sanna Heikkinen 

Förvaltningschef    Socialt ansvarig samordnare 



 

Kvalitetsberättelse 2020 

Individ & Familjeomsorg 
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1 Inledning 

I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 

2011:9 framgår ”Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet ska dokumenteras”. Kvalitetsberättelsen har tagits fram för att säkra 

dokumentationen kring det kvalitetsarbete som skett i verksamheten under året och för att ge 

en ökad insyn, öppenhet och transparens. Kvalitetsberättelsen omfattar huvudsakligen 

förvaltningens arbete inom socialtjänstens område. Arbetet som har genomförts i syfte att 

tillhandahålla en god och säker vård beskrivs i nämnden för Vård & Omsorgs 

Patientsäkerhetsberättelse, eftersom de bedriver den kommunala hälso- och sjukvården i 

Kungsbacka kommun. 

Enligt föreskriften bör nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå: 

 hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet har bedrivits 

 vilka åtgärder som vidtagits 

 vilka resultat som har uppnått 

Kvalitetsberättelsen ska synliggöra kvalitet och det systematiska förbättringsarbetet kopplat 

till våra grunduppdrag. Syftet är att säkerställa och utveckla kvaliteten i utförandet till dem 

verksamheten riktar sig till. 

Vad är kvalitet i verksamhet? 

Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap § 3 

”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter 
skall finnas personer med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.” 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 6 § 

”Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande 
och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal 
som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.” 

God kvalitet inom nämndens område innefattar bland annat rättssäkerhet, bemötande, 

delaktighet och att insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som lagar och 

föreskrifter anger. Kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer. Det 

finns en nationell nivå med krav i form av lagstiftning och nationell uppföljning via tillsyner 

och öppna jämförelser. På lokal nivå ställer kommunfullmäktige krav via 

kommunövergripande mål med fokusområden och nämnden tilldelar förvaltningen tillhörande 

nämndmål och eventuella direktiv. Nämndens arbete med de politiska målen framgår av 

nämndens årsredovisning. Därtill finns det krav på kvalitet från de personer som kommer i 

kontakt med verksamheten, i de individuellt utformade insatserna som utförs. 

Kvalitetsområden 

Socialstyrelsen och SKR, Sveriges kommuner och Regioner, har tagit fram sex områden för 

god kvalitet inom socialtjänsten. Områdena utgår från intentionerna i de lagar och föreskrifter 

som styr socialtjänsten. Dessa områden ligger även till grund för kapitelindelningen i 

Kvalitetsberättelsen. De sex områdena är: 

 Verksamheten ska bygga på individens självbestämmande och integritet 
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Det innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val. 

 Verksamheten ska bygga på helhetssyn och samordning 

Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av 

tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är dessa 

samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet. 

 Verksamheten ska vara trygg och säker 

Det innebär att insatserna utförs enligt gällande regelverk. Insatserna och myndighetsutövning 

är transparant, vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, 

försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete. 

 Verksamheten ska vara kunskapsbaserad 

Kunskapsbaserad innebär att insatser utformas och utförs i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenheter tas till vara. 

 Socialtjänsten ska vara tillgänglig 

Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och få sina behov 

tillgodosedda inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter 

olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen 

präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga. 

 Verksamheten ska vara effektiv 

Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för 

verksamheten. 
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2 Självbestämmande och integritet 

Självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges 

möjlighet till egna val. 

IBIC 

Förvaltningen arbetar sedan tidigare enligt IBIC – Individens behov i centrum inom 

myndighetsutövning och verkställighet av insatser. Inom barn och Unga använder man BBIC 

– Barnets behov i centrum. Inom IBIC finns en förvaltningsgrupp inom Funktionsstöd. Socialt 

ansvarig samordnare är sammankallande till möten för förvaltningsgrupp för IBIC. Gruppen 

består sedan våren 2019 av metodutvecklare från samtliga områden inom verkställighet för 

funktionshinder, förste socialsekreterare och socialsekreterare från Funktionsstöd och 

systemförvaltare för Combine (förvaltningens ärendehanteringssystem för individärenden). 

Årets möten, liksom förra årets, har handlat om begreppstolkning, gemensamma frågor och 

tips samt gemensamma lösningar gällande teknik och arbetssätt för både verkställighet och 

myndighet. Det övergripande syftet med förvaltningsgruppen är att hålla arbetsmetoden 

levande och skapa samsyn i förvaltningen. Under året har även fem medarbetare påbörjat 

utbildning till processhandledare inom IBIC för ytterligare stärka förvaltningens kompetens 

och hålla arbetssättet levande. 

Genomförandeplaner 

Under 2020 har förvaltningens verkställande verksamheter fortsatt arbetet med att alla brukare 

ska ha en aktuell genomförandeplan enligt IBIC, där den enskilde har varit delaktig i planens 

upprättande. 

Under 2020 har förvaltningen följt upp andel brukare som har en aktuell genomförandeplan 

korrekt registrerad, inom bostad med särskild service, daglig verksamhet och 

korttidsverksamhet. Vid delårsuppföljningen i augusti hade 53 % av brukarna en registrerad, 

aktuell genomförandeplan. Vid årets slut var motsvarande siffra 72,3 %. Inom 

verksamhetsområde Stöd i hemmet och sysselsättning skiljer sig andelen brukare med 

upprättad genomförandeplan mellan verksamheterna. Inom personlig assistans och 

boendestöd har 81 % av brukarna en upprättad genomförandeplan, inom ledsagning 58 % och 

inom avlösarservice 54 %. För insatserna kontaktperson och stödfamilj är andelen 

genomförandeplaner lågt. Ett arbete är påbörjat i slutet av 2020 och kommer att fortsätta 

under 2021. 

Arbetet med att säkerställa att alla brukare har en aktuell genomförandeplan enligt IBIC 

registrerad kommer att fortsätta 2021. Förvaltningen kommer även att följa upp andel med 

aktuell genomförandeplan inom Vuxen öppenvård. 

På enheten öppenvård Barn och Unga har medarbetarna utvecklat en modell kallad 

”överbryggningsmöte” där familjen bjuds in till ett första möte tillsammans med 

socialsocialsekreterare och behandlare. Vid ”det första och betydelsefulla mötet” är syftet att 

få familjen delaktiga i behandlingsarbetet från start. Familjen ska se mötet som sitt, de ska 

känna igen sig i målen och vara delaktiga i utformningen av mål. Barnets röst och upplevelser 

lyfts fram under mötet oavsett om barnet är med fysiskt eller inte. Värdegrund och 

förhållningssätt uttalas om det fortsatta behandlingsarbetet. Modellen ”mapping” från Signs of 

Safety används och skrivs på whiteboardtavla/blädderblock för att göra mötet överskådligt 

och transparent. "Mappingen" blir genomförandeplanen som används som ett verktyg i 

uppföljning och i det fortsatta arbetet med familjen. 
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Delaktighet 

Flera enheter inom flera verksamhetsområden rapporterar om arbetssätt och metoder för att 

öka enskilda brukares delaktighet. De myndighetsutövande enheterna beskriver att de under 

året aktivt arbetat med att göra samtliga brukare delaktiga i utredningsarbetet samt i 

formulering av behov och mål. Enheten Funktionsstöd har arbetat med att göra den enskilde 

mera delaktig genom att de tagit fram alternativ kommunikation för att sina målgrupper. Detta 

för att brukarna ska få större möjlighet att förstå vad som sägs samt att kunna uttrycka sin 

mening utifrån förmåga. 

Flera verkställande enheter rapporterar att deras verksamheter använder brukarundersökningar 

och utvärderingar för att inhämta enskildas och anhörigas åsikter om insatser. Inom bostad 

med särskild service har de även använt AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) 

i arbetet med SKR:s brukarundersökning för att öka möjligheten för deltagande i 

undersökningen. 

Två brukarråd inom bostad med särskild service har startat upp, där brukare från olika 

boenden deltar. Syftet är att skapa dialog och använda synpunkter som framförs av dem vi är 

till för som underlag för att utveckla verksamheten. Responsen från brukarna är att de 

uppskattar att få vara med i ett större sammanhang, få insyn i frågor om hur verksamheten 

bedrivs och att de känner sig hörda. Råden har tillfälligt pausats och förväntas starta upp igen 

i januari då den tekniska lösningen för att kunna genomföra digitala brukarråd väntas vara på 

plats. 

Vissa enheter rapporterar att anpassningar i verksamheten gjorts till följd av covid-19, vilket 

kan ha medfört negativa konsekvenser på enskilda brukares självbestämmande och integritet. 

Exempelvis införde förvaltningen under en period besöksförbud på bostäder med särskild 

service och förvaltningen har begränsat användningen av gemensamma ytor i bostäderna.  

Även inom korttidsvistelse och daglig verksamhet har anpassningar gjorts för att minska risk 

för smittspridning. Verksamheterna har i de fall det behövts gjort individuella lösningar för att 

så långt det går tillse att allas behov blir tillgodosedda. 

Bedömning 

Trots pandemins påverkan på organisationen är bedömningen att det finns ett aktivt arbete för 

individens behov i centrum. Vissa utvecklingsarbeten har fått förändrade tidplaner med 

anledning av pandemin men det har skett både utvecklingsarbete och hantering av den dagliga 

driften som möjliggör att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna 

val. Bedömningen är att det pågår ett aktivt arbete för att den enskilde ska uppleva 

delaktighet, ha inflytande och kunna göra egna val inom ramen för nämndens uppdrag. 

Arbetet med genomförandeplaner behöver utvecklas och alla enskilda har i dagsläget inte en 

aktuell genomförandeplan. Arbete behöver fortsätta under år 2021. 
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3 Helhetssyn och samordning 

Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av 

tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare/professioner är dessa 

samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet. 

Vård- och stödsamordning (VoSS) 

I Halland pågår en flerårig utbildningssatsning inom Vård- och stödsamordning (VoSS), det 

är den största utbildningssatsningen som gjorts i Halland inom psykiatri och socialpsykiatri. 

Syftet med satsningen är att ge en gemensam kunskapsbas gällande samverkan för vård och 

stöd till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, men också för 

att verksamheterna inom de halländska kommunerna och regionen ska arbeta med integrerad 

psykiatri. Integrerad psykiatri är ett metodprogram som bygger på sex huvudinslag som bland 

annat innebär att kartlägga klientens problem och mål, lära ut hur man hanterar stress samt 

effektivt löser problem och uppnår mål. Både personal inom psykiatrin och kommunen ska 

erbjuda och i vissa fall motivera den enskilde till VoSS, i de fall där behov av samordning 

uppmärksammats. Vård - och stödsamordnaren är den funktion som finns med den enskilde 

genom hela processen som stöd för att kartlägga, formulera mål, ha mandat att samordna och 

kalla till resursgruppsmöten och att hålla samman nätverket runt den enskilde. Insatsen syftar 

till att öka den enskildes livskvalitet och öka dennes möjlighet till inflytande, 

självbestämmande över sin situation, ökad eller bibehållen funktion när det gäller boende, 

arbete och relationer samt ge ökad delaktighet i samhället. 

Under 2020 har förvaltningen satsat på VoSS. Förvaltningen har medarbetare som är 

fördjupningsutbildade i VoSS inom flera verksamhetsområden, såsom bostad med särskild 

service, sysselsättning, boendestöd samt stöd och behandling utifrån missbruksproblematik. 

Flera socialsekreterare har fått grundutbildningen. Det finns även en intern samverkansgrupp 

för socialpsykiatri inom förvaltningen för Individ & familjeomsorg. Den består av 

enhetschefer som ansvarar för verksamheter där målgrupper med psykiska 

funktionsnedsättningar, missbruk och samsjuklighet finns och som har fördjupningsutbildade 

medarbetare i det lokala metodteamet och/eller som arbetar med implementering och 

utveckling av VoSS i Kungsbacka. För att ytterligare utveckla och implementera nämndens 

arbete med VoSS har förvaltningen sedan våren 2020 projektanställt en samordnare på heltid 

under tre år. Samordnarens uppdrag är att stödja samtliga av förvaltningens verksamheter, 

chefer och dess fördjupningsutbildade i såväl gemensamma som egna uppdrag inom ramen 

för Vård- och stödsamordning. 

Inom boendestödet har, sedan april, en Vård- och stödsamordnare anställts på 100 %, som 

finansieras av stimulansmedel. Flera personer med beslut om boendestöd har därmed kunnat 

erbjudas VoSS. Under 2019 hade boendestöd sju brukare som de bedrev VoSS för. Under 

2020 har boendestödet till och med december haft 28 VoSS-ärenden. Vissa är avslutade och 

vissa är pausade och i dagsläget har de 13 aktiva VoSS-ärenden. Även Vuxenenhetens 

öppenvård har tagit del av stimulansmedel för att bedriva VoSS. 

Tillsammans för varje barn 

Tillsammans med tre andra förvaltningar arbetar förvaltningen med tidiga och samordnade 

insatser, ”Tillsammans för varje barn”. Arbetet handlar om att utveckla samverkan vid tidiga 

insatser för barn och unga, med fokus på att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande 

för att främja barn och ungas utveckling och välmående i Kungsbacka kommun. 

Förvaltningarna Kultur & Fritid, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg och 

Gymnasium & Arbetsmarknad samverkar och samarbetar. Arbetet började som ett projekt 

2018 och stöds av ett direktiv för 2019 och 2020 som är gemensamt för samtliga involverade 
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nämnder. Arbetet är i linje med visionen om Ett Kungsbacka genom att man mellan 

förvaltningarna ska skapa ett gemensamt förhållningssätt baserat på helhetssyn på barnet och 

den unges liv. 

Arbetssättet innebär att vi ska utgå från barnets hela situation. Fokus ska förflyttas till barnets 

hela levnadssituation så kommunen tidigt kan ge stöd till familjer medan problemen 

fortfarande är små. För att tidigt kunna utgå ifrån barnens behov kommer förskolan och 

grundskolan vara navet där stödet kring barn och unga samordnas utifrån en gemensam 

värdegrund. 

Öppenvård Barn och Unga är representerade i ”Tillsammans för varje barn”. Tre 

familjebehandlare är representerade inom tre olika skolområden. Samarbete sker med tre 

öppna förskolor där behandlare är närvarande på skolan under en halv dag i veckan. Arbetet 

är förebyggande med syftet att fånga upp familjer i ett tidigt skede. Under rådande pandemi 

har arbetet under hösten varit vilande. 

Övrig samverkan, samordning och samarbete internt 

Förutom Vård- och stödsamordning arbetar samtliga verksamheter mycket med SIP 

(samordnad individuell plan) och samverkan med olika professioner kring individärenden 

sker i princip dagligen inom förvaltningens alla verksamheter. I övrigt har förvaltningen inlett 

fler samarbeten och samverkansformer för att få bättre struktur och lösningar av sina 

grunduppdrag. Vuxenenheten och Funktionsstödsenheten planerar att påbörja gemensamma 

frukostmöten för enheterna för att öka den interna samverkan mellan enheterna. 

I december 2020 gjorde förvaltningsledningen en projektbeställning med projektnamnet Rätt 

att bo rätt; bostad med särskild service. Förvaltningen har gjort en intern kartläggning och 

upptäckt brister i processer kring matchning av individuella behov mot olika insatser och 

boendeformer över tid. Inflödet av individer i behov av bostad med särskild service de senaste 

åren har inte motsvarats av en ökning av tillgången till platser på kommunens särskilda 

boenden. Den växande diskrepansen mellan behov och byggnation har resulterat i fler köp av 

externa placeringar för att tillgodose behovet. Detta innebär ofta en avsevärt högre kostnad än 

motsvarande egna placeringar och för individen att den kan behöva flytta utanför kommunen 

och längre ifrån sina anhöriga.  

En ändamålsenlig process för matchning av behov och insats inom bostad med särskild 

service väntas både höja insatsens kvalitet för brukarna men också frigöra resurser för 

förvaltningen som kan omprioriteras till andra värdeskapande insatser. Projektet påbörjas 1 

januari 2021. 

Inom bland annat Vuxenenheten har ett samverkansforum för enhetens olika boendeinsatser 

startats under hösten tillsammans med förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad samt 

lokala fastighetsvärdar. 

Flera enheter har även börjat arbeta med eller sett en förbättring kring team-samverkan kring 

enskilda, där enhetens medarbetare träffar patientansvariga sjuksköterskor, arbetsterapeuter 

eller fysioterapeuter för att öka samsyn och samverkan i den vård, omsorg och stöd som ges. 

De förste socialsekreterare som finns inom förvaltningens olika myndighetsutövande enheter 

träffas regelbundet och samverkar i gemensamma frågor. 

Övrig samverkan, samordning och samarbete externt 

Under året har Individ & Familjeomsorg tillsammans med regionen deltagit i framtagandet av 

en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 

Ett nytt projekt har under hösten 2020 startat och leds av i Region Halland kring att revidera 
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och förnya de tre olika regionala samverkansöverenskommelserna mellan sjukvård och 

socialtjänst inom psykisk hälsa. Dessa samverkansöverenskommelser gäller för målgrupperna 

barn och unga, vuxna med psykisk funktionsnedsättning, respektive missbruk. Möjligen 

kommer de tre samverkansöverenskommelserna att integreras till en övergripande. I projektet 

ingår representanter från psykiatri i Halland, Närsjukvård, socialtjänst, skola samt 

anhörigföreningar i Halland. 

Region Halland har lett ett samverkansprojekt där både Regionen och Hallands kommuner 

samt brukar- och anhörigrepresentanter ingått. Syftet med projektet som pågick under hösten 

2020 var att ta fram en gemensam handlingsplan avseende individer med psykisk 

funktionsnedsättning i syfte att öka brukar-, patient och anhörigmedverkan inom både 

sjukvård och kommunala verksamheter i Halland. Bakgrunden till handlingsplanen är 

framförallt den Nationella överenskommelsen om Psykisk hälsa. Handlingsplanen förväntas 

bidra till att ge ökade förutsättningar för brukargruppens medverkan på system- och 

verksamhetsnivå vilket betyder att de ska ges möjlighet att vara en del i hur nämnda 

verksamheter i Halland utvecklas, leds och planeras. Planen kan förhoppningsvis antas av 

Regionstyrelsen i Halland i början av 2021. Därefter kan den formellt förmedlas ut till berörda 

verksamheter i sjukvård och kommuner för att dessa ska ta ställning till hur man vill integrera 

handlingsplanen, eller delar av den i sina respektive verksamheter. 

Bedömning 

Bedömningen är att helhetssyn och samordning/samverkan fortsatt är ett fungerande områden 

inom nämndens verksamhetsområde då det samverkas både internt inom förvaltningen och 

externt med andra förvaltningar, myndigheter och vårdgivare. Inom området arbetar 

verksamheterna med ständiga förbättringar och lyfter och utvecklar nya former för samverkan 

och samordning när dessa behövs.  
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4 Trygghet och säkerhet 

Trygg och säker innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är 

transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, 

försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete. 

All personal inom Individ & Familjeomsorg har enligt lag skyldighet att rapportera 

missförhållande eller risk för missförhållande. Utöver detta ska personalen rapportera brister 

inom socialtjänsten som inte är missförhållande/risk för missförhållande. Detta för att i så 

tidigt skede som möjligt kunna identifiera eventuella risker och förhindra konsekvenser för 

den enskilde. 

Socialt ansvarig samordnare har (på förvaltningschefens vidaredelegering enligt 

delegeringsförteckningen antagen av nämnden för Individ & Familjeomsorg) ansvar för 

utredning och beslut vid missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande som 

rapporteras av medarbetare inom förvaltningen. Det är även socialt ansvarig samordnare som 

gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då det rör sig om händelser som 

bedöms vara allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden. 

Andra brister som rapporteras ska utredas och hanteras av ansvarig chef på den enhet där 

händelsen inträffat. 

Även enskilda personer och deras anhöriga har möjlighet att lämna klagomål och synpunkter 

på förvaltningens verksamheter, vilket kan bidra till ökad trygghet och säkerhet för brukare 

och klienter. 

 

Händelserapportering 

Under året har det rapporterats 860 händelser inom socialtjänstens område, jämfört med 632 

rapporter år 2019. I början av året sågs en ökning av rapporter från myndighetsutövande 

enheter utifrån att förvaltningen flyttade till nya lokaler i Stadshuset. De rapporterade brister 

och risker för att bryta sekretess i och med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Den typen av 

rapporter har minskat under året. 

I oktober 2019 fick förvaltningen ett nytt verksamhetssystem för rapportering och utredning 

av händelser. Systemet möjliggör för utredare att välja att utreda händelsen inom såväl 

eventuell brist inom socialtjänst som eventuell brist inom hälso- och sjukvård, som en och 

samma utredning. Vissa händelser kan därför förekomma i statistiken för 

Patientsäkerhetsberättelsen, förutom i Kvalitetsberättelsen. Det kan även förklara ökningen 

från förra årets 632 rapporterade händelser, som i förra systemet kallades "sociala avvikelser". 

Ytterligare en förklaring till ökningen kan vara att medarbetare har bättre kunskap om sin 

rapporteringsskyldighet och/eller att det har skett fler händelser i förvaltningen, möjligtvis på 

grund av pandemin. Av årets 860 rapporterade händelser har 587 av dem rapporterats inom 

verkställighet bostad för personer med funktionsnedsättning. 
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Enhet Antal Fördelning 

Boendestöd Hemteamet 13 1,5% 

Daglig Verksamhet 30 3,5% 

Gruppboende 504 58,6% 

Korttidshem 22 2,6% 

Ledsagning - Avlösning - Kp - Stödfamilj 11 1,3% 

Myndighet stöd och behandling 112 13,0% 

Personlig assistans 83 9,7% 

Serviceboende 83 9,7% 

Sysselsättning 1 0,05% 

Ordinärt boende Egen regi (VO) 1 0,05% 

Totalt 860 100,0% 

Nedan följer vilken typ av händelse som ansvarig enhetschef har valt att klassificera 

händelsen som (flera val är möjliga varför antal typer av händelser överstiger antalet 

rapporter). Noterbart är att över en tredjedel av rapporterade händelser bedöms vara brister i 

eller uteblivna insatser. Typ av händelse "Övrigt" innebär att ansvarig utredare valt det som 

typ av händelse eller att händelsen inte är klassificerad ännu och att händelsen fortfarande är 

under utredning. Rätt rapporterat borde tredje största kategorin " Våld och hot mellan 

enskilda" vara dubbelrapportering i de fall det rör sig om två brukare och inte brukare och 

personal. Samma händelse ska därför generera två eller fler rapporter, en per brukare som 

varit inblandad i händelsen. 

Typ Antal Fördelning 

Brist i/utebliven insats/stöd av SoL, LSS, LVM, LVU, FB 334 33,8% 

Övrigt 119 12,0% 

Våld och hot mellan enskilda 93 9,4% 

Brist i information, kommunikation, samverkan 90 9,1% 

Läkemedelshändelse 78 7,9% 

Fall 53 5,4% 

Bruten sekretess 42 4,2% 

Brister i professionellt bemötande 36 3,6% 

Brist i digitala system/teknisk miljö 33 3,3% 

Händelse orsakad av fysisk miljö 31 3,1% 

Brist i/utebliven dokumentation 28 2,8% 

Brist i handläggning 17 1,7% 

Händelse med hjälpmedel 16 1,6% 

Övergrepp/oegentlighet 7 0,7% 

Vård och behandling (HSL) - bristande/utebliven utförande 3 0,3% 

Vård och behandling (HSL) - bristande/utebliven bedömning 3 0,3% 

[Ingen åtgärd vidtagen] 2 0,2% 

Rehabilitering (HSL) - bristande/utebliven utförande 2 0,2% 

Brist i kompetens 1 0,1% 

Informationsöverföring 1 0,1% 

Totalt 982 100,0% 

Statistiken visar även på stora skillnader i antalet rapporter per månad. I januari rapporterades 
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det in 106 händelser och i december 40, vilket är flest och minst antal per månad. April har 46 

rapporterade händelser och resterande månader ligger på mellan 60 till 85. Ökning i januari 

tros bero på att Myndighet, stöd och behandling rapporterade flera händelser i samband med 

flytten till Stadshuset, vilket har minskar under året i och med att enheterna alltmer anpassat 

arbetssätten till aktivitetsbaserade lokaler. De månader med minst antal rapporter, april och 

december, sammanfaller med att pandemin eskalerar på lokal nivå samt att vissa verksamheter 

stänger ner. Det kan finnas ett samband med att rapporteringen minskar under samma period 

eftersom verksamheterna behöver fokusera på att hantera lokala utbrott, minskad 

smittspridning, skyddsutrustning och omställningar i verksamheten. 

Klagomål  

Under 2020 har det inkommit 40 klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till 

förvaltningen, jämfört med 66 stycken 2019. 31 ärenden har inkommit från personer som har 

kontakt med förvaltningen eller deras anhöriga. De har inkommit via post, e-post, från IVO 

eller mottagits av en anställd på förvaltningen. 9 ärenden har inkommit via Kommentaren på 

kommunens hemsida, varav ett av dem är beröm. År 2019 hade det skett en markant ökning 

(56 %) från 2018. De klagomål och synpunkter som inkommit handlar främst om bemötande, 

tillgänglighet och information, handläggning av ärenden, samverkan och insatsens utformande 

eller utförande. En del av klagomålen är kopplade till pandemin gällande tillgänglighet och 

information. 

Vissa enheter inom verksamhetsområde Bostad med särskild service, daglig verksamhet och 

korttidsvistelse rapporterar oklarheter kring hantering av klagomål samt vad de ska definiera 

som ett klagomål. Detta kan vara en av anledningarna till att antalet klagomål minskat med 

över en tredjedel från förra året. Socialt ansvarig samordnare har deltagit på 

metodutvecklarforum under november 2020 och gått igenom förvaltningens styrande 

dokument för hantering av klagomål. 

Lex Sarah-rapportering  

Under året har medarbetare inom förvaltningen rapporterat in 59 stycken lex Sarah-rapporter. 

För sex lex Sarah-rapporter har utvecklingsledare ansvarat för utredning och bedömning och 

resterande har socialt ansvarig samordnare ansvarat för utredning och bedömning enligt 

förvaltningschefens vidaredelegering enligt delegeringsförteckning senast antagen av 

nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-09-17, punkten 5.3.1. 

Av de 59 lex Sarah-rapporterna har följande ställningstagande/beslut tagits: 

 38 stycken - händelsen utgör inte ett missförhållande eller risk för missförhållande 

 14 stycken - händelsen utgör ett missförhållande/risk för missförhållande 

 2 stycken - händelsen utgör ett allvarligt missförhållande/risk för allvarligt 

missförhållande  

Fem rapporter har inte hunnit utredas vid berättelsens upprättande. 

Några utredningar visar att personalen inte har haft för avsikt att rapportera in ett 

missförhållande/risk för missförhållande. Flera utredningar bedöms inte kunna hanteras inom 

ramen för lex Sarah eftersom det inträffade är en delegerad eller ordinerad insats enligt hälso- 

och sjukvårdslagen. I början av året inkom flera rapporter gällande risk för bruten sekretess i 

och med flytten till Stadshuset. Eftersom förvaltningen delar arbetsytor med personer som 

arbetar inom andra förvaltningar, vilka inte omfattas av socialtjänstens sekretess uppstod 

händelser där sekretessbelagd information delats eller riskerat att delas med obehöriga. 

Utredningarna har lett till att flera åtgärder vidtagits under året såsom mer digitalt arbetssätt 

och spridning av stödjande dokument för hantering av sekretessuppgifter i Stadshuset. 
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Rapporter om bruten sekretess har minskat under året och inga nya har inkommit sedan den 

30 juni 2020. I övrigt har rapporterna handlat om dåligt bemötande från personal i två ärenden 

där socialt ansvarig samordnare och HR har samverkat i utredning av händelser. Personal har 

även rapporterat flera händelser gällande svårighet i att hitta rätt arbetsmetoder för att 

motivera, stötta och kunna tillgodose de enskildas behov inom några av förvaltningens 

bostäder med särskild service. 

 

Anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg 

Om en händelse bedöms som ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. 

Under året har nämnden för Individ & Familjeomsorg anmält två händelser till IVO. 

 En rapport som inkom under sommaren valde socialt ansvarig samordnare att direkt 

anmäla till IVO som ett allvarligt missförhållande, utan att ha utrett händelsen. 

Rapporten gällde en person som avled på en bostad med särskild service enligt LSS. 

Utredningen visade dock inga brister i förvaltningen som föranlett dödsfallet och 

socialt ansvarig samordnares slutgiltiga bedömning var att det inte rörde sig om ett 

missförhållande. 

 En händelse rapporterades gällande verksamhetssystemet Combine i samband med en 

ny release av systemet. En av förändringar som skett var att ett fält kallat 

"Upplysningar" blev synligt för alla enheter som en enskild var aktuell hos. I fältet 

förekom sekretessuppgifter som andra enheter inte får ta del av. Verksamhetssystemet 

används även i individärenden i förvaltningarna Vård & Omsorg samt Gymnasium & 

Arbetsmarknad och händelsen utreddes gemensamt av de tre förvaltningarna. 

Händelsen anmäldes som ett allvarligt missförhållande till IVO. Beslut har fattats av 

IVO och deras bedömning är att nämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder och att 

nämnden fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. 

 

Tillsynsärenden Inspektionen för vård och omsorg 

IVO har under året genomfört tillsyn på tre av förvaltningens verksamheter. 

 I oktober genomförde IVO en nationell tillsyn för samtliga landets kommuner där IVO 

begärde uppgifter om nämnden genomfört förändringar i insatser med anledning av 

covid-19. 

 IVO genomförde en planerad tillsyn på bostad med särskild service för barn enligt 

LSS. IVO konstaterar brister gällande personalens kompetens gällande AKK i 

förhållande till barnens behov, verksamhetens samverkan med barnens skolor och 

brister i arbetsledning och introduktion. Nämnden ska senast den 15 februari 2021 

svara IVO vilka åtgärder som vidtagits och planeras att vidtas för att komma till rätta 

med bristerna.  

 Skriftlig tillsyn där IVO begärde att nämnden skulle yttra sig till följd av en lex Sarah 

som nämnden skickat in till IVO för att påvisa svårigheter med delade 

huvudmannaskapet för kommun och hälso- och sjukvård gällande psykisk ohälsa och 

pågående missbruk. Nämnden svarade IVO vilka åtgärder kommunen vidtagit till följd 

av den beskrivna problematiken och IVO bedömde att nämnden vidtagit tillräckliga 

åtgärder.  
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Bedömning 

Att rapportera, utreda och åtgärda händelser och klagomål är en grundsten i att bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Årets rapporterade händelser visar på stora skillnader i rapporter 

per månad samt i fördelning per enhet där händelsen inträffat. Även inkomna klagomål har 

minskat med en tredjedel samtidigt som vissa enheter rapporterar oklarheter kring hantering 

av klagomål samt vad de ska definiera som ett klagomål. I förra årets berättelse lyfte socialt 

ansvarig samordnare klagomål och synpunkter som ett av förvaltningens utvecklingsområden. 

Förvaltningen behöver 2021 arbeta vidare med att sprida information om 

rapporteringsskyldighet samt hantering av klagomål. 
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5 Kunskapsbaserad verksamhet 

Kunskapsbaserad innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Den enskildes erfarenheter tas till vara. 

Att all personal har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i 

kvalitetsarbetet och ge ett gott stöd och en god omsorg. 

För att säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten genomgår medarbetare fortlöpande 

kompetensutveckling genom olika typer av påbyggnads- och vidareutbildningar. Varje chef 

ansvarar för att uppmärksamma de behov av kompetensutveckling som finns i respektive 

verksamhet – både vad gäller hela yrkeskategorier, enskilda arbetsplatser och enstaka 

individer. 

Digga Halland 

En stor satsning som har avslutats inom förvaltningen är webbutbildning från Digga Halland. 

Digga Halland har varit ett tvåårigt samverkansprojekt som syftat till kompetenshöjande 

insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet med projektet har 

även varit att öka förutsättningarna för medarbetarna att möta den digitala utvecklingen. I 

projektet ingick Högskolan i Halmstad, Region Halland samt samtliga halländska kommuner. 

Utbildningens syfte är att motivera, skapa nyfikenhet och förändringsvilja gällande 

digitaliseringens möjligheter. Förvaltningen har utbildat fler än 435 medarbetare, av dessa 

upplever 75 % att utbildningen ökat deras kunskap om digitalisering och 88 % ser möjligheter 

med den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. 

Metodutvecklare 

Inom verksamhetsområden Stöd i hemmet och sysselsättning och Bostad med särskild 

service, daglig verksamhet och korttidsvistelse finns det metodutvecklare som stöttar 

enhetschefer och enheter med kvalitetshöjande arbete. Exempel på områden som 

metodutvecklare stöttar med är; utredning av händelser, kontakt med anhöriga och enskilda 

samt stödja i social dokumentation och vid upprättandet av genomförandeplaner. 

Metodutvecklarnas mål och uppdrag beskrivs vara med fokus på att implementera och 

handleda medarbetarna i metodfrågor samt kvalitetssäkra verksamheten utifrån gällande 

lagstiftningar med de vi är till för i fokus. Metodutvecklare kommer att stötta upp och öka 

kunskapen kring social dokumentation så som handledning vid upprättandet och 

uppföljningen av genomförandeplaner. Satsningen på metodutvecklare förväntades förbättra 

individanpassade arbetsmetoder och öka de enskildas delaktighet. Under hösten 2020 

genomfördes en utvärdering av metodutvecklarnas uppdrag och nytta. Vid berättelsens 

upprättande är utvärderingen inte sammanställd och analyserad av verksamhetsområdet. 

 

Verksamhetsspecifika utbildningar 

Flera enheter rapporterar att vissa utbildningar blivit inställda på grund av pandemin och 

andra har ändrat form och genomförts digitalt. Exempelvis har anhörigstödets verksamhet 

påverkats stort av Covid-19. Tidigare år har grupper av föräldrar varit delaktiga i att påverka 

anhörigstödets utbildningar. På anhörigveckan har kommuninvånare möjlighet till dialog med 

anhörigstödet. Nedan redovisas ett urval av utbildningar som har förekommit för specifika 

enheter; 

 Metodutvecklare har utbildats i KLOK-modulen för att kunna producera interaktiva 

webbutbildningar kring HSL-frågor så som basala hygienrutiner, delegering och 

egenvård. 
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 ACT (Acceptance Commitment Therapy)  

 Intern utbildning i Förvaltningslagen 

 Vård- och stödsamordning (se kapitel 3, Helhetssyn och samordning) 

 För att öka kunskapen om informationssäkerhetsarbete genomför nyckelpersoner inom 

förvaltningen en operativ informationssäkerhetskurs från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap. 

 Utbildning i hedersrelaterat förtryck 

 Våld i nära relationer 

 2-årig utbildning i "Marte meo" 

 Utbildarutbildning för familjehemsutbildningen "Ett hem att växa i" 

 LVU i rätten för arbetsledare 

 Förflyttningsteknik 

 IBIC 

 Taktil stimulering 

 AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) 

 Motiverande samtal 

 HLR och brandutbildning 

 Lågaffektivt bemötande 

En lärande organisation  

Flera enheter inom flera verksamhetsområden rapporterar att de är delaktiga i att skapa och 

sprida sin kunskap internt. 

 Barn och Unga har bidragit med kompetenshöjande insatser riktat till nyanställda som 

möter barn och ungdomar i Kungsbacka kommun. Under oktober månad hölls digital 

"Barnrättsinformation". Utbildningen innehöll teman som barnkonventionen, 

anmälningsplikt och förfarande och processer kopplat till detta. 

 En digital introduktionsutbildning producerades internt inom förvaltningen för att 

snabbt kunna introducera vikarier i verksamheterna utifrån pandemin. 

 Yrkesresans grundutbildningar har genomförts med något undantag. 

Grundutbildningarna erbjuds till alla nya socialsekreterare årligen. Två förste 

socialsekreterare på enheten Barn och unga är utbildare inom ramen för Yrkesresan 

och bidrar därmed till att sprida sin kunskap. Detta gynnar både enheten men också 

andra kommuner som är med i Yrkesresan.  

I övrigt förekommer flera interna och externa metod- och/eller nätverksträffar, både regionalt 

och lokalt, mellan olika professioner för att utbyta erfarenheter och kunskap. Socialsekreterare 

erbjuds även handledning kontinuerligt. Det möjliggör ett strukturerat utbyte av kunskap och 

lärande mellan socialsekreterarna. Inom verkställighet Funktionsstöd har flera medarbetare 

erbjudits och genomfört valideringsutbildning till undersköterskor. 

 

Digital utbildning om lex Sarah 

Socialt ansvarig samordnare inom förvaltningen har under året, tillsammans med socialt 

ansvarig samordnare Vård & Omsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad, beslutat att skapa 

en digital utbildning gällande rapporteringsskyldighet och lex Sarah. På grund av pandemin 

har detta inte kunnat genomföras under året men planeras att genomföras under 2021. 

Utbildningen kan ingå vid introduktion av nya medarbetare och till befintliga medarbetare 

årligen. Arbetsgivaren ska årligen informera medarbetare om sin skyldighet att rapportera 

missförhållanden. 
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Bedömning 

Förvaltningen har genomfört utbildningsinsatser för att kompetensutveckla medarbetare inom 

flera områden, vilket bedöms kunna ge god effekt på kvaliteten inom de insatser som 

nämndens brukare tar del av. Att förvaltningen, och kommunen i stort, satsar på digitalisering 

inom kunskapsbaserad verksamhet bedöms vara en positiv riktning för förvaltningen. Digitala 

utbildningar kan erbjudas medarbetarna oftare än lärarledda och tidsbundna utbildningar. 

Digitala utbildningar ger även medarbetarna flexiblare möjligheter att genomföra en eller flera 

utbildningar. Bedömningen är att verksamheten anpassar sina behov av ny och förstärkt 

kunskap utifrån de behov som finns i verksamheten, exempelvis till följd av pandemin. 
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6 Tillgänglighet 

Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av 

tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter 

olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen 

präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga. 

Ej verkställda beslut 

Beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ska i 

princip verkställas omedelbart. Kommunen är skyldig att rapportera till IVO om en beviljad 

insats inte har verkställts inom tre månader. Sammanställningen av ej verkställda beslut är 

inte helt klar för helåret 2020, uppgifter för sista kvartalet saknas. 

Under 2020 har förvaltningen rapporterat ej verkställda beslut inom 7 olika insatstyper som 

förvaltningen fattar beslut om enligt socialtjänstlagen. I början av året fanns en stor andel av 

ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen. Dock har andelen minskat betydligt under senare 

delen av året. Kvartal 1 rapporterades det 21 ej verkställda beslut och kvartal 3 rapporterades 

8 ej verkställda beslut. 

Inom LSS har det rapporterats ej verkställda beslut inom 6–7 av de totalt 9 insatser som 

förvaltningen fattar beslut om. Insatserna personlig assistans har inga inrapporterade ej 

verkställda beslut under något kvartal. Kvartal 1 rapporterades 36 ej verkställda beslut och 

kvartal 3 rapporterades 26 ej verkställda beslut inom LSS. De två vanligaste anledningarna till 

att besluten behöver rapporteras som ej verkställda är resursbrist, exempelvis att det inte finns 

en lämplig plats eller uppdragstagare att erbjuda, samt att den enskilde blir erbjuden 

verkställighet av insats men tackar nej. En liten ökning kan ses inom korttidsvistelse enligt 

LSS, där det under året varit 7–9 beslut per kvartal som rapporterats som ej verkställts. 

Jämförelse med förra året visar att det 2019 rapporterades mellan 5–7 beslut inom 

korttidsvistelse per kvartal. En trolig anledning till ökningen kan bero på pandemin, då 

verksamheten i princip inte verkställde vare sig befintliga eller nya beslut under perioden 19 

mars till 30 april. 

 

Minskad tillgänglighet 

Som redovisats tidigare i kapitel 2, Självbestämmande och integritet, har vissa enheter 

rapporterat att anpassningar i verksamheten gjorts till följd av covid-19. Exempelvis införde 

förvaltningen under en period besöksförbud på bostäder med särskild service och 

förvaltningen har begränsat användningen av gemensamma ytor i bostäderna. Även inom 

korttidsvistelse och läger har verksamheterna fått stänga ner till stor del under våren, men 

erbjudit vissa deltager korttidsvistelse. Daglig verksamhet har gjort anpassningar genom att 

erbjuda deltagare som bor på bostad med särskild service att ha daglig verksamhet i bostaden. 

Verksamheterna har i de fall det behövts gjort individuella lösningar för att så långt det går 

tillse att allas behov blir tillgodosedda. Andra enheter som rapporterat minskad tillgänglighet 

och tillgång till förvaltningens insatser är öppenvården för missbruk som på grund av 

sjukdomsfall av covid-19 i arbetsgruppen, har fått stänga ner gruppverksamhet under ett par 

veckors tid. Enheterna rapporterar även att det finns enskilda som tackar nej till insatser de är 

i behov av och har rätt till i större utsträckning än vanligt, på grund av rådande pandemi. 

Enheten för funktionsstöd rapporterar ett markant ökat inflöde av ansökningar, vilket lett till 

längre handläggningstider. Enheten har vidtagit åtgärder för att enskilda inte ska behöva vänta 

orimligt länge på beslut från myndigheten. 
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Ökad tillgänglighet  

Andra enheter rapporterar att de ökar sin tillgänglighet till följd av pandemin. Exempelvis 

öppenvården för Barn och unga som utöver biståndsbedömda insatser också tillhandahåller en 

föräldratelefon som är öppen ett par timmar två gånger i veckan för föräldrar som behöver 

stöd i olika frågor. Under våren, i inledning av pandemin utökades telefonen att vara öppen 

varje dag. Detta avslutades dock innan sommaren då det endast var en handfull inkommande 

samtal. Familjefrid har förutom de biståndsbedömda insatserna även servicesamtal som inte 

kräver biståndsbeslut. Familjefrid har sedan våren en stödtelefon som är öppen några timmar 

dagligen för behövande som lever med våld i nära relation. Även här är samtalen få men då 

enheten befarar att våldet kan ha ökat inom familjer i samband med pandemin har enheten 

valt att fortsätta med stödtelefonen. 

Under året har förvaltningen lanserat en e-tjänst som möjliggör digitala orosanmälningar 

gällande barn och unga för kommuninvånare och anmälningspliktiga. Medarbetarna upplever 

att detta har ökat tillgängligheten. 

Flera myndighetsutövande enheter rapporterar att flytten till Stadshuset inneburit en större 

tillgänglighet för brukare och klienter då kollektivtrafik och kommunikationer är bättre till 

Stadshuset än tidigare lokaler. 

Vuxenenheten beskriver att de aktivt arbetat för att öka tillgängligheten på enheten. Enheten 

har inga fasta telefontider utan har sina telefoner öppna för inkommande samtal och stänger 

av telefoner enbart vid besök. Medarbetarna är tillgängliga via sms som fungerar bra för 

många i deras målgrupp. De arbetar även aktivt för ökad tillgänglighet till vård och 

behandling på hemmaplan för de klienter som är i träningsboende. Vidare arbetar enheten för 

att minska antalet mötesforum i syfte att socialsekreterarna ska kunna prioritera klientnära 

arbete. 

Gällande korttidshemmet Karsjö betyder flytt till nya lokaler i Kyvik bättre geografisk och 

fysisk tillgänglighet för barn och familjer. Till korttidshemmet i Kyvik är det möjligt att åka 

med kommunala färdmedel och i närmiljön finns där exempelvis butiker och bibliotek. Även 

internetuppkopplingen kommer att innebära bättre tillgänglighet i Kyvik än i nuvarande 

lokaler i Karsjö. I sista stund har dock flytten till Kyvik skjutits upp till i januari 2021 av 

brandskyddsskäl. 

En betydande andel enheter inom bostad med särskild service och daglig verksamhet uppger 

att de, i enlighet med verksamheternas genomförandeplan för 2020, erbjudit brukare och 

deltagare regelbundna tider för möten med enhetschef. 

Bedömning 

Frågan gällande tillgängliga insatser för kommuninvånare i behov av insatser är komplicerad. 

Till viss del är förvaltningen begränsad i möjligheten att verkställa vissa typer av beslut, 

exempelvis så är frågan om utbudet av bostäder kommunövergripande då den ingår i den 

större samhällsplaneringen i kommunen. Detta år är speciellt på grund av pandemin, vilken 

har genererat flera negativa konsekvenser på förvaltningens tillgänglighet i stort. Flera 

aktiviteter och åtgärder har dock genomförts för att öka tillgängligheten, såväl generellt som 

utifrån pandemin, gällande den fysiska miljön, kontakt med förvaltningens medarbetare samt 

anpassad och tillgänglig information. Bedömningen är att verksamheterna aktivt arbetar med 

att skapa möjligheter för god tillgänglighet för dem vi är till för. 
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7 Effektivitet 

Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att nå uppsatta mål för 

verksamheten. 

Såväl Kungsbacka kommun, som resten av Sverige, står inför framtida utmaningar där de 

ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla en välfärd med god kvalitet kommer att 

förändras i takt med förändrad demografi. Personer med behov av stöd, vård och omsorg 

förväntas öka medan personer i arbetsför ålder förväntas minska under kommande år. För 

verksamhet enligt LSS har vi stora volymökningar att vänta de närmaste åren utifrån den 

kraftiga utveckling vi ser i Kungsbacka inom barn och ungdomar med insatser enligt LSS. I 

hela befolkningen hade Kungsbacka 0,61 invånare med LSS-insats per 100 invånare 2019. 

För invånare 0 - 22 år är förhållandet 0,84 per 100 invånare. Förvaltningen har alltså betydligt 

större andel med LSS-insats bland barn och ungdomar än i den totala befolkningen. 

Förändringen i befolkningen kommer med all säkerhet innebära stora framtida volymökningar 

inom bland annat bostad med särskild service och daglig verksamhet. 

Det finns idag också en tydlig volymökning inom Utredningsenheten Barn och Unga med fler 

antal orosanmälningar och fler antal öppnade ärenden jämfört med tidigare år. 

Sammantaget innebär dessa utmaningar att förvaltningen behöver tänka nytt och samordna sig 

för att fortsätta ge rätt stöd till dem vi är till för. 

 

Digitalisering 

Flera satsningar inom digitalisering har resulterat i effektivare arbetssätt. Inom Myndighet, 

stöd och behandling har en digital fax införts och merparten av kommunikationen mellan 

förvaltningen och andra myndigheter sker nu digitalt via e-post eller digital fax. 

En övergång till ett mer mobilt arbetssätt pågår. Genom att förvaltningens 

utförarverksamheter har fått tillgång till Combineapp och Intraphone möjliggörs social 

dokumentation från mobiltelefonen. Att kunna ta del av dagsplanering och dokumentera 

mobilt förväntas underlätta för medarbetaren och öka flexibiliteten i verksamheten. 

Förvaltningen har lanserat sin första e-tjänst, för orosanmälan, och flera tjänster är under 

planering och utveckling. E-tjänster ökar vår digitala tillgänglighet för invånare men 

möjliggör också effektivare arbetssätt för medarbetaren. 

Förvaltningen har utsett nya O365 Ninjor (18 personer mot tidigare 2) med uppdrag att stötta 

och hjälpa kollegor i O365s olika applikationer. Målet är att nyttja plattformens möjligheter 

och effektivisera vårt arbetssätt. 

Under hösten har ett arbete startat upp med att kartlägga och optimera våra processer vilket 

förväntas ge ett mer enhetligt arbetssätt inom organisationen och möjliggöra att vi kan 

identifiera områden där vi kan digitalisera för effektivisering till exempel genom att 

undersöka möjligheterna för robotisering av delar av processer. Nyckelpersoner har under 

hösten utbildats i Kungsbackas processmodell. 

Förvaltningen har under året sett ett behov av möjlighet till digitala möten där känslig och 

sekretessbelagd information kan diskuteras, exempelvis samverkansmöten och 

utredningssamtal med enskilda individer. Behovet har ökat till följd av de allmänna 

rekommendationerna att hålla avstånd på grund av pandemin. Kommunen har centralt 

upphandlat en tjänst som möjliggör de typen av möten på ett säkert sätt. Tanken var att 

lanseringen av tjänsten skulle ske i slutet 2020 men är uppskjuten till början av 2021. 
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Välfärdsteknik 

Förvaltningen kommer att delta i AllAgeHubs projekt för testbäddar. Inom ramen för 

projektet kommer förvaltningen att testa välfärdsteknik som underlättar för personer som har 

eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, att leva trygga, aktiva och självständiga 

liv med hög delaktighet i samhället. Användardrivna testbäddar innebär att den utgår från 

användarnas egenformulerade behov som utgångspunkt för vad som testas snarare än 

företagens färdiga erbjudanden. Projektet startades under hösten 2020 och pågår fram till 

2023-04-30. 

Ett nytt arbetssätt för att fånga upp initiativ och idéer från medarbetarna är under framtagande. 

Målet är att i januari 2021 lansera en idétratt som ska fungera som stöd för att medarbetare 

tillsammans med kollegor eller enhetschef ska kunna driva sina idéer som projekt samtidigt 

som de får guidning i etiska, juridiska eller tekniska aspekter där det kan krävas att man 

involverar till exempel socialt ansvarig samordnare, dataskyddsombud eller 

utvecklingsledare. Arbetssättet förväntas medföra fler minipiloter för välfärdsteknik och en 

ökad självständighet för brukarna. 

Under 6 månader pågår en minipilot för att testa appen WellBee som möjliggör kognitivt stöd 

för brukare via deras egen mobiltelefon där personal kan stötta på distans genom att 

exempelvis lägga in påminnelser och instruktioner med bildstöd för olika aktiviteter. 

 

Effektivare bemannings- och resursplanering 

För att bättre tillgodose brukares och deltagares behov fortsätter arbetet med att effektivisera 

bemannings- och resursplanering inom bostad med särskild service.  En effektivare planering 

av personalresurser ska ge brukare och deltagare stabilare och mer kontinuerliga kontakter 

med ordinarie personal i verksamheterna samt minska behovet av vikarier. För att kunna 

effektivisera har stödbehovsmätningar genomförts och chefer och medarbetare har fått 

utbildning inom bemanningsekonomi under året. 

Ett helhetsperspektiv i arbetet med verksamheternas budget har införts där de gemensamma 

faktorerna för budget och resursplanering beaktas. 

 

Bedömning 

De kommande åren kommer förvaltningen att ställas inför stora utmaningar med att se till att 

rekrytera och behålla tillräckligt med kompetenta medarbetare som levererar välfärd till 

kommunens invånare. Att arbeta effektivare är en förutsättning för att kunna leverera välfärd 

när behoven av välfärd ökar samtidigt som resurserna, såväl arbetskraft som ekonomiska 

förutsättningar, minskar. Takten på digitaliseringar har ökat men flera projekt och pågående 

aktiviteter är i inledande fas och det är svårt att bedöma faktisk effekt av förvaltningens arbete 

med digitalisering. 
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8 Riskanalys 

Verksamheten ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna 

inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

Samtliga verksamheter inom nämndens verksamhetsområde har ansvar att systematiskt arbeta 

med riskbedömning för att förebygga risker och på så sätt minska risker för de enskilda och 

för verksamheten. 

 

Risk- och konsekvensanalys med fokus på covid-19 

Under året har arbetet med riskanalyser haft fokus på risker gällande covid-19. Risk- och 

konsekvensanalys utifrån ett brukarperspektiv och med fokus på covid-19 har kompletterat de 

riskanalyser som gjorts utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och interna kontrollplanen. Flera 

riskanalyser har även gjorts gemensamt med HR och fackförbund. 

Förändringar som har gjorts till följd av pandemin har föregåtts av risk- och 

konsekvensanalyser, i de flesta fall såväl på organisatorisk nivå som individnivå. De 

förändringar som verksamheterna har rapporterat att de infört är att verksamheten stängt helt 

eller delvis, personalplanering, förändring av lokaler och vart insatser utförs, digitala insatser 

samt mindre gruppverksamhet och utökning av individinsatser. 

 

Övriga Risk- och konsekvensanalyser 

I övrigt rapporterar verksamheterna att de genomfört flera risk- och konsekvensanalyser inför 

verksamhetsförändringar, främst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det rör sig om neddragning av 

administrativa tjänster, bemanningsförändringar och schemaläggning samt hot- och 

våldssituationer. Verksamheterna gör även riskbedömningar när de utreder händelserapporter 

i individärenden. Ansvarig utredare för händelsen bedömer faktisk konsekvens av den 

inträffade händelsen, sannolikhet för att händelsen upprepas och konsekvens om den 

upprepas. Utifrån riskens allvarlighetsgrad vidtar ansvarig utredare åtgärder för att förebygga 

liknande händelser. 

Det finns enheter som rapporterat att inga risk- och konsekvensanalyser genomförts under 

året. 

 

Bedömning 

Socialt ansvarig samordnare rekommenderar att fler riskanalyser ska genomföras inför olika 

förändrade arbetssätt för att skapa förutsättningar för personalen att förstå syftet med 

förändringen. Önskvärt är även att enheterna gör riskbedömningar utifrån sina processer, för 

att upptäcka risker innan något inträffar. Under 2020 har flera riskanalyser genomförts i 

samverkan med andra professioner, vilket bedöms öka kvalitén i riskanalyser då fler 

perspektiv kan belysa risken och komma med förslag på åtgärder. 
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9 Egenkontroll 

Verksamhetsuppföljning och egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning 

som krävs för att verksamheten ska kunna säkra kvaliteten. Egenkontrollen är en systematisk 

uppföljning och utvärdering av den egna verksamhetens processer och rutiner. 

 

Systematisk individuppföljning 

Under september och oktober genomfördes en egenkontroll gällande förvaltningens 

följsamhet till Riktlinje för systematisk uppföljning. Förvaltningen tog fram egenkontroller 

inom samtliga verksamhetsområden som genomfördes av enhetschefer. Resultatet av 

egenkontrollerna har redovisats till socialt ansvarig samordnare som sammanställt och 

analyserat samtliga resultat. Resultatet av egenkontrollen redovisades för nämnden för Individ 

& Familjeomsorg i november 2020 (se NIF § 158). Resultatet visade på vissa brister i 

följsamhet till riktlinjen, både gällande myndighetsutövarnas uppföljning av beslut och de 

verkställande enheternas upprättande av genomförandeplaner bland annat. En tydlig brist 

visades inom uppföljning av beslutsfattare gällande vuxna personer med funktionsnedsättning 

som har ett beslut om insats som gäller tills vidare. Denna brist har även uppmärksammats 

tidigare genom händelser som rapporterats enligt lex Sarah. Enheten har vidtagit åtgärd i form 

av att två socialsekreterare från och med september 2020 endast arbetar med att följa upp 

beslut som löper tills vidare. Utifrån det sammanlagda resultatet beslutade 

förvaltningsledningen att lyfta resultatet av egenkontrollerna som ett riskområde till 

internkontrollplanen 2021. Verksamhetsområdena ska analysera sina resultat och eventuella 

åtgärder per verksamhetsområde genomförs under 2021. Den uppföljande granskningen ska 

ske under kvartal 3, 2021 och kommer genomföras på samma sätt med samma frågor som 

2020 års kontroll. Riktlinjen för systematisk individuppföljning anger en miniminivå att flera 

beslut ska följas upp vartannat år, vilket medför att kontrollen 2021 troligtvis inte visar 

fullständig följsamhet till riktlinjen. 

Flera enheter inom samtliga verksamhetsområden rapporterar om egenkontrollen och 

beskriver att de behöver förbättra dokumentationen av genomfört kvalitetsarbete. Vissa 

enheter anser även att de behöver arbeta mer systematiskt med egenkontroller. 

 

Bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse 

Under året har ett systematiserat arbete med egenkontroller i den operativa verksamheten 

påbörjats. Det systematiska arbetet med egenkontroller enligt upprättad årsplan, checklistor 

och förtydligande rutiner, med återkoppling och handlingsplaner i en kontinuerlig cykel ska 

implementeras i verksamheterna och följas i ledningsgruppen för verksamhetsområdet. 

Egenkontrollerna går igenom boende- och omvårdnadsmiljö eller arbetsmiljö för deltagarna i 

daglig verksamhet, delaktighet och trygghet för de boende, dokumentation, personalgruppen, 

boendets utformning för ändamålet samt en avslutande bedömning. Därtill går 

egenkontrollerna igenom hur implementering av en rad rutiner, vilka har betydelse för 

efterlevnad av lagar, föreskrifter och direktiv från lagstiftaren, fungerat. Under hösten 2020 

har det systematiska arbetet med egenkontroller påbörjats i fem enheter inom bostad med 

särskild service. Av egenkontrollerna kan sammanfattas följande förbättringsområden att 

arbeta med inom verksamhetsområdet: 

 Ökad tillgängligheten i den fysiska miljön 

 Genomförandeplaner för alla brukare samt uppföljning av genomförandeplaner enligt 

riktlinje samt social dokumentation 
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 Strukturerade riskanalyser gällande brukarnas boende- och omsorgsförhållanden 

 Kunskap om offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och hur agera utifrån OSL 

 Kunskap om innebörden av rättsliga företrädares uppdrag 

 Upprätta och implementera rutiner till skydd för de enskildas integritet 

 Kunskap om begränsande åtgärder, skyddsåtgärder och verkställighetsbeslut och 

beslut med motivering som krävs vid sådana åtgärder 

 Kompetenshöjning inom AKK, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik 

 Normkritiskt förhållningssätt i kontakten med den enskilde 

 Dokumenterade kontinuitetsplaner för krissituationer 

 

Övriga egenkontroller 

Inom Myndighet, stöd och behandling sker egenkontroller främst genom att förste 

socialsekreterare granskar utredningar. På vissa enheter läser förste socialsekreterare alla 

utredningar och inom andra en större mängd. Inga enheter rapporterar resultat eller analyser 

av detta arbete utan återkoppling sker främst mellan förste socialsekreterare och ansvarig för 

utredningen. Flera enheter rapporterar även om kollegial granskning mellan enheter av enkelt 

språkbruk i utredningar. 

Flera enheter rapporterar även kontroller kopplade till planen för interkontroll samt utifrån 

arbetsmiljö och brandskydd. 

 

Bedömning 

De verkställande enheterna behöver, som även nämnts tidigare i berättelsen, arbeta vidare 

med att se till att alla individer har en aktuell och upprättad genomförandeplan. Det är en 

förutsättning för att säkerställa och följa upp att insatser genomförs enligt beslut och att mål 

kan uppnås. 
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10 Brukarundersökningar 

Förvaltningen genomför årligen SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) brukarenkäter för 

att få kunskap om hur brukare och klienter upplever kvaliteten i verksamheten och för att få 

ett kunskapsunderlag för förbättringsarbete. SKR tillhandahåller brukarundersökningar inom 

funktionshinderområdet och inom IFO myndighetsutövning. 

Vilka verksamheter som deltar har varierat mellan åren. Hösten 2020 genomfördes 

undersökningar inom: 

 personlig assistans 

 boendestöd 

 sysselsättning SoL 

 LSS gruppbostad 

 LSS servicebostad 

 daglig verksamhet 

 myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård (vårdnadshavare och unga 

över 13 år) 

 missbruks- och beroendevård 

2020 deltog dessutom förvaltningen i en pilotundersökning riktad till placerade barn och unga 

över 13 år. 

SKR har upphandlat en ny enkättjänst som tillhandahöll 2020 års brukarundersökningar. 

Detta har inneburit förbättrade svarsmöjligheter för svarande inom funktionshinderområdet 

med bland annat möjlighet till widgit-bilder som stöd. 

Förberedelser inför samt genomförandet av brukarundersökningarna har på flera sätt 

påverkats av covid- 19 pandemin. För de insatser som sker i brukares hem har enkäterna till 

stor del genomförts över telefon. Pandemin försvarar även arbetet med återkoppling och 

fortsatt utveckling tillsammans med brukare utifrån resultatet och verksamheterna behöver 

tänka om. 
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Personlig assistans 

Inom personlig assistans har 14 av totalt 28 med insatsen besvarat brukarenkäten. Detta ger en 

svarsfrekvens på 50 %. 

Fråga: 
Andel positiva svar 
Kungsbacka 2018, % 

Andel positiva svar 
Kungsbacka 2019, % 

Andel positiva svar 
Kungsbacka 2020, % 

Andel positiva svar 
alla deltagande 
kommuner 2020, % 

Brukaren har varit med 
och bestämt alla sina 
assistenter 

60 69 64 54 

Brukaren har varit med 
och bestämt några av 
sina assistenter 

30 31 21 26 

Brukaren får den hjälp 
hen vill ha av 
assistenterna 

100 100 86 92 

Assistenterna bryr sig 
om brukaren 

90 93 100 91 

Alla assistenter pratar 
så att brukaren förstår 

89 86 100 82 

Brukaren känner sig 
trygg med alla sina 
assistenter 

78 86 93 83 

Brukaren kan göra det 
hen vill med hjälp av 
assistenterna 

80 71 79 76 

Brukaren trivs med 
sina assistenter 

90 86 93 84 

Brukaren vet vem hen 
ska kontakta om något 
fungerar dåligt 

100 93 79 80 

Resultat och förbättringsåtgärder 

Resultaten visar att brukare i Kungsbacka kommun generellt är nöjda med sin assistans. 

Jämfört med föregående år har dock en lägre andel svarat att de får den hjälp den vill ha från 

assistenterna. 2019 var andelen 100 % och 2020 har den minskat till 86 %. Då antalet som 

besvarat enkäten är relativt litet (14 personer) får dock varje svarande stort genomslag i 

resultatsammanställningen. 

Samtliga respondenter svarade att assistenterna bryr sig om brukaren och att alla assistenter 

pratar så att brukaren förstår. Dessa resultat har ökat från föregående år och är även höga vid 

en jämförelse med andra kommuner. Resultaten för frågan kopplad till trygghet har förbättrats 

och ligger högt över snittet för alla kommuner. 

Förra året identifierade verksamheten ett förbättringsområde i att säkerställa att samtliga 

brukare vet vem de ska kontakta om något fungerar dåligt. Dessvärre har andelen som uppger 

att de vet till vem de ska vända sig minskat ytterligare. Verksamheten kommer att kartlägga 

vid vilka tillfällen individen inte får den hjälp den behöver och därefter lägga strategier och 

planera åtgärder. 

Verksamheten kommer under 2021 arbeta för ökad delaktighet och brukarmedverkan. 

Utbildningar i lågaffektivt bemötande ska fortsätta för att bibehålla de goda resultaten kopplat 

till bemötande. 
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Boendestöd 

Inom boendestöd har 64 av totalt 130 med insatsen besvarat brukarenkäten. Detta ger en 

svarsfrekvens på 49 %. 

Fråga: 
Andel positiva svar 
Kungsbacka 2019, % 

Andel positiva svar 
Kungsbacka 2020, % 

Andel positiva svar alla 
deltagande kommuner 
2020, % 

Brukaren får bestämma 
saker som är viktiga 

97 94 85 

Brukaren får den hjälp hen 
vill ha 

90 92 86 

Personalen bryr sig om 
brukaren 

95 98 93 

Personalen pratar så att 
brukaren förstår 

98 98 85 

Brukaren upplever att all 
personal förstår brukaren 

95 95 86 

Brukaren känner sig trygg 
med all personal 

95 97 82 

Brukaren trivs med alla sina 
boendestödjare (Obs 
formuleringen har ändrats) 

82 92 87 

Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något fungerar 
dåligt 

84 68 77 

Resultat och förbättringsåtgärder 

Resultaten visar att brukare i Kungsbacka kommun generellt är nöjda med sitt boendestöd. 

Resultaten är höga även i jämförelse med alla kommuner. Många brukare upplever att man får 

den hjälp som man vill ha av sin boendestödjare och man tillåts att bestämma över saker som 

är viktiga. Så många som 98 % upplever att boendestödjarna bryr sig om brukaren vilket både 

är något högre än föregående års resultat och för genomsnittet i alla kommuner. 

Precis som föregående år är resultatet som sticker ut på frågan ”Vet du vem du prata med om 

något med ditt boendestöd är dåligt?" På den frågan var det en ännu större andel jämfört med 

2019 som svarade att man inte vet vem man ska prata med om någonting är dåligt. Årets 

resultat är dessutom lägre än för genomsnittet i alla kommuner. Med anledning av detta 

planerar verksamheten att starta en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram förslag på 

åtgärder som kan förbättra informationen för de vi är till för. 
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Sysselsättning SoL  

Inom sysselsättning SoL har 49 av totalt 55 deltagare som kontinuerligt besöker verksamheten 

besvarat brukarenkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 93 %. 

Fråga: 
Andel positiva svar 
Kungsbacka 2019, % 

Andel positiva svar 
Kungsbacka 2020, % 

Andel positiva svar alla 
deltagande kommuner 
2020, % 

Brukaren får bestämma 
saker som är viktiga 

79 87 75 

Brukaren får den hjälp hen 
vill ha 

100 87 86 

Personalen bryr sig om 
brukaren 

91 98 89 

Personalen pratar så att 
brukaren förstår 

97 85 82 

Brukaren upplever att all 
personal förstår brukaren 

91 93 85 

Brukaren känner sig trygg 
med all personal 

91 94 85 

Brukaren är aldrig rädd för 
något på sin sysselsättning 

91 80 78 

Brukaren trivs på 
verksamheten 

94 90 82 

Verksamheten är viktig för 
brukaren 

89 85 77 

Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något fungerar 
dåligt 

91 92 91 

Resultat och förbättringsåtgärder 

Resultaten är generellt goda och ligger för samtliga områden i nivå med eller över snittet för 

alla kommuner. Andelen brukar som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga på 

sin sysselsättning har ökat, liksom andelen som känner sig trygg med sin personal. 

Däremot har resultatet försämrats på frågan angående om du får den hjälp som du vill ha i din 

sysselsättning, men ligger fortfarande i nivå med alla kommuner. När det gäller frågan om 

personalen bryr sig om brukaren fick sysselsättningen ett mycket högt resultat, så många som 

98 % uppger att personalen bryr sig om brukaren. 

När det gäller frågorna om personalen pratar så att brukaren förstår och om personalen förstår 

vad brukaren säger så har resultatet försämrats från 2019 men är fortfarande i nivå med 

genomsnittet i alla kommuner. 

Analys och planering av aktiviteter utifrån resultatet har påbörjats av deltagande 

verksamheter. 
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Gruppbostäder 

Brukarundersökningar inom gruppbostäder genomfördes senaste gången 2018. 2020 deltog 

106 brukare av totalt 150 personer med insatser. Detta ger en svarsfrekvens på 71 %. 

Fråga: 
Andel positiva svar 
Kungsbacka 2018, % 

Andel positiva svar 
Kungsbacka 2020, % 

Andel positiva svar alla 
deltagande kommuner 
2020, % 

Brukaren får bestämma om 
saker som är viktiga hemma 

71 84 77 

Brukaren får den hjälp hen 
vill ha 

72 81 82 

Personalen pratar så att 
brukaren förstår 

69 69 69 

All personal förstår brukaren 60 74 69 

Personalen bryr sig om 
brukaren 

70 84 83 

Brukaren känner sig trygg 
med alla i personalen 

64 78 75 

Brukaren är aldrig rädd för 
något hemma 

57 67 65 

Brukaren trivs alltid hemma 77 84 83 

Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något är dåligt 
hemma 

75 91 85 

Resultat och förbättringsåtgärder 

Vid en jämförelse med 2018 har resultaten förbättrats inom samtliga områden. De frågor där 

resultaten ökat som mest är om brukaren får bestämma saker som är viktiga hemma, att all 

personal förstår brukaren och att personalen bryr sig om brukaren. Andelen som känner sig 

trygg med all personal och att brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma 

har också ökat avsevärt. Andelen positiva svar ligger nu i linje med genomsnittet för alla 

kommuner. 

Vid en jämförelse mellan könen sticker frågan om brukaren är rädd för något hemma ut. 82 % 

av männen uppger att de aldrig är rädda för något hemma medan motsvarande siffra för 

kvinnor är 48 %. En viss könsskillnad i upplevd rädsla återfinns vid en jämförelse med alla 

kommuner, men skillnaden mellan könen är betydligt mindre än i Kungsbacka (71 % män 

uppger att de aldrig är rädda för något hemma och 61 % av kvinnorna). Resultatet behöver 

analyseras vidare tillsammans med verksamhet och brukare för att förstå orsaker och planera 

lämpliga åtgärder. 
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Servicebostäder 

Brukarundersökningar genomfördes senaste gången inom servicebostäder 2018. 2020 deltog 

45 brukare av totalt 54 personer med insatser. Detta ger en svarsfrekvens på 83 %. 

Fråga: 
Andel positiva svar 
Kungsbacka 2018, % 

Andel positiva svar 
Kungsbacka 2020, % 

Andel positiva svar alla 
deltagande kommuner 
2020, % 

Brukaren får bestämma om 
saker som är viktiga hemma 

75 89 79 

Brukaren får den hjälp hen 
vill ha 

58 71 76 

Personalen pratar så att 
brukaren förstår 

46 63 67 

All personal förstår brukaren 67 73 71 

Personalen bryr sig om 
brukaren 

83 81 81 

Brukaren känner sig trygg 
med alla i personalen 

54 66 73 

Brukaren är aldrig rädd för 
något hemma 

71 59 67 

Brukaren trivs med alla i sin 
boendepersonal 

58 66 76 

Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något är dåligt 
hemma 

79 66 82 

Resultat och förbättringsåtgärder 

Resultaten visar att brukare i Kungsbacka kommuns servicebostäder generellt är nöjda med 

sin insats. Inom de flesta frågor är andelen nöjda svarande i nivå med eller högre än snittet för 

alla kommuner. 

Jämfört med resultatet 2018 så har ett antal områden förbättrats. Andel brukare som uppger att 

de får bestämma om saker som är viktiga hemma har ökat och ligger nu högt över 

genomsnittet för alla kommuner. Även andel brukare som uppger att de får den hjälp hen vill 

ha har ökat markant. Vid förra mätningen var resultatet lågt gällande frågan om personalen 

pratar så att brukaren förstår. Här har resultaten ökat avsevärt och ligger nu i nivå med snittet 

för alla kommuner. 

Andelen brukare som uppger att de aldrig är rädda för något hemma har dessvärre minskat 

från 71 % till 59 %. Siffrorna står ut än mer om man tittar på könsskillnader i svaren. 72 % av 

männen uppger att de aldrig är rädda för något hemma medan endast 36 % av kvinnorna 

svarar detsamma. Motsvarande siffror för alla kommuner är 73 % för män och 58 % för 

kvinnor. Resultatet behöver analyseras vidare tillsammans med verksamhet och brukare för 

att förstå orsaker och planera lämpliga åtgärder. 

Även för frågan om personalen bryr sig om brukaren finns stora könsskillnader. 89 % av 

männen och 64 % av kvinnorna svarar att personalen bryr sig om brukaren. 

Resultatet på frågan om brukaren vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma har 

försämrats sedan förra mätningen och behöver analyseras vidare. 
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Daglig verksamhet 

Brukarundersökningar genomfördes senaste gången inom daglig verksamhet 2018. 2020 

deltog 159 brukare av totalt 250 personer med insatser. Detta ger en svarsfrekvens på 64 %. 

Fråga: 
Andel positiva svar 
Kungsbacka 2018, % 

Andel positiva svar 
Kungsbacka 2020, % 

Andel positiva svar alla 
deltagande kommuner 
2020, % 

Brukaren får bestämma om 
saker som är viktiga 

76 75 73 

Brukaren får den hjälp hen 
vill ha 

85 81 86 

Personalen bryr sig om 
brukaren 

87 89 89 

Personalen pratar så att 
brukaren förstår 

75 72 76 

All personal förstår brukaren 74 76 77 

Brukaren känner sig trygg 
med alla i personalen 

77 78 83 

Brukaren är aldrig rädd för 
något i sin dagliga 
verksamhet 

69 74 73 

Brukaren trivs alltid på sin 
dagliga verksamhet 

83 85 83 

Verksamheten är viktig för 
brukaren 

84 87 83 

Brukaren vet vem hen ska 
kontakta om något är dåligt 

86 85 88 

Resultat och förbättringsåtgärder 

Resultaten visar att brukare i daglig verksamhet i Kungsbacka kommun generellt är nöjda 

med sin insats. Inom samtliga frågor är andelen nöjda svarande i nivå med snittet för alla 

kommuner. Resultatet är också i nivå med resultatet från 2018. 

Vid en jämförelse mellan könen framkommer vissa skillnader. Exempelvis anger 79 % av 

männen att personalen pratar så att de förstår. Motsvarande siffra för kvinnorna är 59 %. Även 

vad gäller huruvida personalen förstår brukaren så syns tydliga könsskillnader där betydligt 

fler män uppger att så är fallet (82 % män, 67 % kvinnor). Motsvarande skillnader syns inte 

vid en jämförelse med alla kommuner. På frågan om brukaren känner sig trygg med 

personalen svarar 85 % av männen att de är trygga med alla i personalen medan 68 % av 

kvinnorna svarar detsamma. 

Verksamheten kommer att återkoppla resultatet till brukare och kommer därefter planera 

fortsatt arbete utifrån resultatet. 
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Brukarundersökning IFO 

2020 genomfördes SKR:s brukarenkät inom myndighetsutövning social barn- och 

ungdomsvård (för vårdnadshavare och barn- och unga över 13 år), missbruks- och 

beroendevård samt i en pilotundersökning för placerade barn och unga över 13 år. 

Enkät Antal svarande 2019 Antal svarande 2020 
Svarsfrekvens 
2019, % 

Svarsfrekvens 
2020, % 

Vårdnadshavare, 
Utredning Barn- och 
Unga 

76 22 16 % (56 % nationellt) 19 % (20 % nationellt) 

Unga 13+Utredning 
Barn- och Unga 

25 5 40 % (63 % nationellt) 13 % (18 % nationellt) 

Missbruk- och 
beroende, Utredning 

9 
4 Resultatet för färre 
än 6 svar redovisas 
inte 

44 % (68 % nationellt) 7 % (36 % nationellt) 

Pilotprojekt, enkät för 
Familjehemsplacerade 
Barn- och unga, 13+ 

--- 6 --- 26% 

Totalt: 110 37   

På grund av den låga svarsfrekvensen inom samtliga enkäter (svarsfrekvensen varierade 

mellan 7 % och 26 %) är det inte möjligt att dra några slutsatser eller använda resultaten som 

underlag för att utveckla verksamheten. Orsakerna till den mycket låga svarsfrekvensen tros 

vara flera där covid- 19 pandemin är en. Färre fysiska möten har genomförts och 

verksamheten har behövt fokusera på annat än planering- och motivationsarbete inför 

genomförandet. En minskat svarsfrekvens syns även vid en jämförelse med andra kommuner. 

Nytt för i år är att i det i princip enbart har genomförts digitala enkäter. Förfarandet har 

försvårats av att det har krävts koder att fylla i manuellt för att kunna besvara enkäten. I 

SKR:s enkät för 2021 har detta justerats. För att nå en högre svarsfrekvens behöver 

verksamheten dessutom tidigt planera för genomförandet och arbeta aktivt med 

motivationsarbete. 
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11 Utvecklingsområden 

Analys och slutsatser 

Nedan följer verksamhetschefernas analys av sina enheters rapportering och de 

förbättringsområden de ser för respektive verksamhetsområde. 

 

Stöd i hemmet och sysselsättning 

Samtliga verksamheter har bedrivit kvalitetsarbete på sina enheter. De enheter som inte har 

haft så mycket stöd från metodutvecklare har inte haft möjlighet att arbeta lika systematiskt 

med kvalitetsarbete som de verksamheter med mer stöd. 

I samtliga verksamheter behöver vi fortsätta arbetet med att förbättra dokumentationen. Det 

finns brister i den dokumentationen som finns samt att alla brukare inte har en godkänd 

genomförandeplan som följs upp enligt de riktlinjer som finns. Vidare finns det brister i 

kunskaper och förståelsen för IBIC. 

Samverkan och samordningen av insatserna fungerar bra i alla verksamheter. I de 

verksamheter som tillämpar vård- och stödsamordning som en arbetsmetod har ett mer 

systematiskt sätt att arbeta med samordningen kring brukarnas insatser och vårdkontakter än 

andra. Implementeringen av arbetsmetoden måste fortsätta så att metoden blir en naturlig 

arbetsmetod i mötet med brukare. 

När verksamheten drabbades av pandemin gjordes många riskanalyser på ett föredömligt sätt 

som även har följts upp. Däremot finns det ett förbättringsområde i utförandet av 

egenkontroller. Planen för egenkontrollerna behöver bli tydligare likaså årshjulet för när och 

hur egenkontrollerna ska utföras. Det är inte tydligt för enhetscheferna hur de ska arbeta med 

egenkontroller. Det finns åtta olika insatser inom verksamhetsområdet, vad som gäller för var 

och en behöver förtydligas. 

Resultatet från brukarundersökningarna blev försenade och klara i slutet av nov 2020, 

resultatet från dessa behöver hanteras vidare och förbättringar utifrån resultatet planeras in i 

målarbetet. Se hur detta kommer att ske under avsnitt brukarundersökningar 

Det finns ett stort utbildningsbehov i verksamheten men pandemin har gjort att nästan all 

utbildning har pausats. Möjligen kommer fler utbildningar under 2021 att ges digitalt. Det 

finns en kompetensförsörjningsplan för verksamhetsområdet. 

 

Bostad med särskild service, Daglig verksamhet och Korttidshem  

Vid sammanställning av genomförda insatser för kvalitetsförbättring uppstår en frågeställning 

kring gemensam begreppsformulering och definitioner. En del enheter anger insatser som kan 

föras in under kvalitetshöjande insatser medan andra enheter inte anger sådana insatser. En 

förklaring till det kan givetvis vara att dessa enheter inte utfört sådana insatser men det är i 

flera fall sannolikt att man har genomfört sådana, men att man helt enkelt inte ger dessa 

insatser den innebörden. Ett grundläggande arbete med att gemensamt, inom 

verksamhetsområdena bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidshem, enas 

kring kvalitetsbegrepp, vad kvalitetshöjande insatser kan vara samt vilka insatser som 

uppfyller kriterier för kvalitetshöjning bör genomföras. 

Ett kvalitetshöjande arbete med brukares och deltagares individuella genomförandeplaner har 

pågått under året och behöver fortsätta även i framtiden. Dels behöver målet uppnås att alla 
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brukare och deltagare ska ha en genomförandeplan, dels behöver det i alla 

genomförandeplaner tydligt anges hur hänsyn har tagits till den enskildes egna synpunkter 

och önskemål i planen.  

Inom området trygghet och säkerhet finns utvecklings- och förbättringsbehov gällande 

avvikelser och klagomål. Det behövs ett verksamhetsgemensamt arbete med att tydliggöra hur 

avvikelser ska upprättas och hanteras samt ett systematiskt arbete med resultaten av 

avvikelser. Avseende klagomål saknas ett systematiskt arbete och kunskap om att ta emot och 

hantera dessa. 

Verksamhetsområdet har under året påbörjat ett systematiserat arbete med egenkontroller i 

den operativa verksamheten. Kontrollerna påvisade behov av att öka kunskapen hos personal 

inom specifika områden som framkommit vid egenkontroll av fem bostäder med särskild 

service. Verksamhetsområdet ser även ett behov av att utöka samverkan och samordning 

mellan bostad med särskild service och daglig verksamhet. 

Året har i överväldigande utsträckning präglats av den rådande pandemi som påverkat inte 

bara verksamheterna utan hela samhället. Mot bakgrund av det kan sammanfattningsvis anges 

att verksamheterna trots det genomfört en rad kvalitetshöjande insatser samt varit i hög grad 

uppmärksamma på vad som kan vara bristfälliga insatser, aktiviteter och konsekvenser för 

brukare och deltagare. 

 

Myndighet, stöd och behandling 

Året började med att verksamhetsområdets samtliga medarbetare började arbeta 

aktivitetsbaserat. Det innebar en stor förändring för många och flera medarbetare rapporterade 

in händelser, eller risk för händelser, där sekretessen brutits. Som en förutsättning för att 

kunna arbeta aktivitetsbaserat har verksamhetsområdet tvingats bli allt mer digitala och 

minska pappershanteringen. När pandemin kom blev det än tydligare att verksamhetsområdet 

behöver tänka nytt och ta vara på digitaliseringens möjligheter. Flera framsteg kring 

digitalisering har gjorts, såsom införandet av digital fax och lansering av e-tjänst för 

orosanmälningar inom Barn och Unga, men det digitala arbetssättet behöver utökas och 

utvecklas. Att kunna mötas och arbeta digitalt kan effektivisera verksamheten samt öka 

tillgängligheten för dem vi är till för. 

För att säkra att verksamheten uppnår och bibehåller kvalitet behöver vi utveckla arbetet med 

egenkontroller, där processer och aktiviteter systematiskt granskas och resultaten analyseras. 

Hur de vi är till för upplever vårt bemötande och professionalitet under handläggning av 

ärenden och genomförande av insatser är viktiga källor till kunskap om verksamhetens 

kvalitet. Hur verksamheten fångar upp brukares och klienters upplevelser och erfarenheter av 

socialtjänsten är ett utvecklingsområde för verksamheten de kommande åren. 

Ytterligare utmaning för verksamhetsområdet är det ökade inflödet av ansökningar och 

anmälningar till myndigheten. Verksamhetsområdet behöver arbeta intensivt med att möta 

nya behov hos våra medborgare. Många barn, ungdomar och vuxna har idag, i större 

utsträckning, komplexa behov av stöd. Det ställer högre krav på våra socialsekreterare och vi 

kommer behöva arbeta med förändrande arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa 

sätt. 
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12 Socialt ansvarig samordnares slutsats 

Förvaltningens arbete har självklart påverkats och präglats mycket av den pandemi som pågått 

största delen av året, i hela samhället. Anpassning och riskbedömningar har gjorts i den nya 

situation förvaltningen ställts inför och i viss mån har pandemin inneburit en negativ påverkan 

på verksamheternas kvalitet. För att minska smittspridning bland personal samt klienter och 

brukare har vissa åtgärder bland annat lett till minskad tillgänglighet till insatser och stöd. 

Verksamheterna har behövt ställa om snabbt och med blandade resultat. Exempelvis har 

förvaltningen tagit flera steg inom digitalisering och det är socialt ansvarigs sammantagna 

bedömning att förvaltningen kunnat tillgodose de behov som vi ovillkorligen måste 

tillgodose, trots pandemins påverkan. 

Med det sagt finns det fortfarande områden att förbättra och utveckla. Socialt ansvarig 

samordnares bedömning från Kvalitetsberättelse 2019 kvarstår gällande att utveckla arbetet 

med egenkontroller samt synpunkter och klagomål. Att genomföra egenkontroller och ta emot 

och utreda synpunkter och klagomål från kommuninvånarna ingår i det systematiska 

kvalitetsarbete som förvaltningen ska bedriva enligt SOSFS 2011:9 och behövs för att 

säkerställa förvaltningens kvalitet. 

Gällande synpunkter och klagomål har varje medarbetare en skyldighet att ta emot klagomål. 

Socialt ansvarig samordnare har deltagit på metodutvecklarforum under november 2020 och 

gått igenom förvaltningens styrande dokument för hantering av klagomål. Denna kunskap 

behöver fortsätta spridas i hela förvaltning för att säkerställa att hantering av de klagomål som 

inkommer sker enligt fastställd ordning. 

För att säkerställa att vi ger rätt insats till rätt person på rätt nivå behöver förvaltningen 

genomföra egenkontroller inom de olika verksamhetsområdena. Egenkontrollerna behöver 

prioriteras och planeras utifrån viktiga processer som påverkar en rättssäker och effektiv 

handläggning och uppföljning av beslut samt att brukare och klienter får insatser av god 

kvalitet. Resultatet av egenkontroller behöver sammanställas och analyseras för att 

verksamheterna ska kunna sätta in effektiva åtgärder. På så sätt kan verksamheterna utveckla 

sin systematik i kvalitetsarbetet. Arbetet har påbörjats på vissa enheter men behöver fortsätta 

2021 och spridas till hela förvaltningen. En omfattande kontroll som gjordes under året och 

som kommer göras igen 2021, visade att genomförandeplaner och beslut behöver följas upp 

mer systematiskt och kontinuerligt. 

Trots ovan nämnda utvecklingsområden är den sammantagna bedömningen att det inom 

Individ & Familjeomsorg bedrivs ett omfattande kvalitetsarbete i enlighet med de sex 

områden för god kvalitet som Socialstyrelsen och SKR tagit fram. 



 

 

Datum 

2021-02-01 
Diarienummer 

IF 2021-00009 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Sanna Heikkinen 
0700800127 
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 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 och Utvecklingsledare utrett och fattat beslut i följande ärenden: 

 

2020–00326 – gäller att den enskilde tackar nej trots stöd och motiverande insatser. Inget 

missförhållande.  

 

2021–00033 – gäller att felaktiga behörigheter, vilka är borttagna och bedöms inte lett till några 

konsekvenser för någon enskild. Inget missförhållande.  

 

2020–00251 – gäller säkerhet vid umgänge, ett missförhållande, se bilaga 1.  

 

2020–00324 – gäller brister i rapporteringsskyldighet, ett missförhållande, se bilaga 2.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

 

 

Karin Martinsson    Sanna Heikkinen  

Förvaltningschef    Socialt ansvarig samordnare 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Konsekvensbedömning enligt GDPR artikel 35, för tjänsten Ekopost 
 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner konsekvensbedömningen för tjänsten Ekopost. 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna skicka handlingar innehållande sekretessreglerad information eller integritetskänsliga 

personuppgifter till privatpersoner, kommer Individ & Familjeomsorg att utöka användningen av 

tjänsten Ekopost till att omfatta fler typer av personuppgifter än vad som omfattas av ett registerutdrag 

enligt GDPR, för vilket tjänsten används idag. Exempelvis ska tjänsten kunna användas för att 

kommunicera utredningar eller hantera utlämnanden av allmän handling, såväl digitalt som analogt. 

 

Ekopost används redan av Individ & Familjeomsorg idag, men i begränsad omfattning. Den utökade 

användningen förväntas generera utskick av handlingar i omfattande skala. Det leder till en ökad 

behandling av personuppgifter och även till att mer integritetskänsliga uppgifter behandlas. Därför 

genomförs en konsekvensbedömning för att belysa risker och för att lyfta fram åtgärder som kan 

genomföras för att dämpa riskerna. Konsekvensbedömningen ger förståelse för 

personuppgiftsbehandlingens påverkan och är till hjälp när säkerhetsåtgärder ska vidtas. 

 

Beslutsunderlag 

Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-04 

Konsekvensbedömning Ekopost, 2021-02-04 

Beslutet skickas till 

Kommunens dataskyddsombud 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef  
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KONSEKVENSBEDÖMNING  

Bedömning av risk och konsekvens i samband med personuppgiftsbehandling enligt 
dataskyddsförordningen 35 art.1  

  

  

 Personuppgiftsansvarig nämnd: Individ & Familjeomsorg (IF) 

 Behandlingens namn: Kommunicera känsliga uppgifter med invånare 

 Syfte med behandlingen: Hantera försändelser av sekretesskyddad post 

 Behandlingens berättigande: Rättslig förpliktelse 

 Kontaktperson för behandlingen: Jennie Sjöstrand (IF) 

 Dataskyddskontakt: Elin Forsne (IF) 

 Dataskyddsombud: Karin Malmsten, dataskyddsombud@kungsbacka.se  

 Personuppgiftsbiträde: Parajett AB 

 Datum för konsekvensanalys: 2021-02-04 

 

Bakgrund till konsekvensbedömning 

Bakgrunden till att en ny konsekvensbedömning görs är att nämnden avser utöka sitt 

användningsområde för tjänsten och kan då komma att behandla personuppgifter i en större omfattning 

samt av känsligare karaktär. Idag använder man Ekopost enbart för utskick av svar på begäran om 

registerutdrag enligt GDPR, samt för innehåll som inte omfattas av sekretess eller är integritetsskänsligt 

i övrigt. Tanken är att tjänsten ska kunna användas för samtliga typer av utskick.  

 

BAKGRUNDSBEDÖMNING 

I tabellen nedan står ett antal kriterier. De fungerar som stöd för att avgöra behovet av en särskild 

konsekvensbedömning för den tilltänkta behandlingen. Sannolikheten för att behandlingen medför en 

hög risk för de registrerades fri- och rättigheter ökar ju fler kriterier som uppfylls. En hög risk innebär 

också ett ökat behov av en konsekvensbedömning. 

Kriterier Ja Nej 

Personuppgiftsbehandlingen innebär utvärdering eller poängtilldelning, inklusive 

profilering och förutsägelse av beteende. 
☐ ☒ 

Personuppgiftsbehandlingen innebär automatiserat beslutsfattande med juridisk, 

ekonomisk eller annan betydande effekt för den registrerade. 
☐ ☒ 

Personuppgiftsbehandlingen innebär att systematisk övervakning används för att 

observera, övervaka eller kontrollera den registrerade. 
☐ ☒ 

Behandling av känsliga personuppgifter eller extra skyddsvärd information  ☒ ☐ 

Personuppgiftsbehandlingen sker i stor skala avseende antalet berörda personer i 

registret, volymen av data som behandlas, varaktighet för behandlingsaktiviteten 

och/eller den geografiska omfattningen av behandlingsaktiviteten. 

☒ ☐ 

Det förekommer uppgifter om utsatta personer i registret. ☒ ☐ 

Personuppgiftsbehandlingen sker med hjälp av innovativ användning eller 

tillämpning av tekniska eller organisatoriska lösningar. 
☐ ☒ 

Dataöverföring sker till länder utanför EU/EES (tredjeland). ☐ ☒ 

                                                 
1 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 
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UNDERLAG FÖR ANALYS 

 

Behandlingens art  

Den tänkta behandlingen är att skicka digitala brev och handlingar från socialförvaltningarna som 

innehåller sekretess samt känsliga och/eller skyddsvärda personuppgifter. Inom systemet Ekopost 

behandlas extra skyddsvärda personuppgifter som personnummer samt identifierande som för- och 

efternamn. Behandlingen omfattar brukare inom socialtjänstens områden och kan även omfatta barn. 

 

Ekopost är en molnbaserad posthanteringstjänst med servrar inom Sverige. Behandlingen är tänkt att 

vara långvarig och omfatta många utskick varje vecka. 

 

Konsekvensbedömningen är utförd i samarbete med Gymnasium & Arbetsmarknad. Eftersom det även 

är en skolförvaltning, avser konsekvensbedömningen även kunna tillämpas på skolverksamhet i de fall 

det blir aktuellt att skicka sekretessbelagda uppgifter genom Ekopost inom skolan. 

 

Användare av uppgifterna 

De som kommer att använda uppgifterna är; 

 

 personuppgiftsansvariges personal vid förvaltningarna, med behörighet till systemet, 

 personuppgiftsbiträdets personal, för att hantera överföringen av information 

 personuppgiftsbiträdets underbiträden, 

 mottagare av uppgifterna.  

 

Parajett använder sig av tre underbiträden, som samtliga finns i Sverige; Cygate AB, Parajett Digital 

Park AB samt No Ink AB.  

 

Informationssäkerhet 

All data hanteras inom EU/EES, på Parajetts server i Landskrona och det sker inget utlämnande till 

tredje land.  

 

Systemet är informationsklassificerat upp till skyddsklass 3 och produktionen är ISO 27001-certifierad 

för informationssäkerhet. 

 

Det finns tre olika behörighetsnivåer; en användare kommuncentralt, en administratör per förvaltning 

samt vanlig användare av tjänsten. Den senare ser enbart sina egna utskick.  

 

Parjett omfattas inte av tystnadsplikten enligt kap 2 §14 Postlagen. Det innebär att personalen inte har en 

lagstadgad tystnadsplikt, utan en avtalsreglerad tystnadsplikt. Parajett upprättar en förbindelse om 

tystnadsplikt med sina anställda, samt sekretessavtal med extern part.  

 

Socialnämnderna behöver kunna hantera försändelser som innehåller överklagningsbara beslut. När man 

idag skickar REK analogt kommer en mottagningskvittens i pappersform i retur där det framgår när 

mottagaren hämtade ut försändelsen - den kvittensen sparas under överklagningsperioden. Att hantera 

REK-post via Ekopost tar inte längre tid än att hantera ett REK manuellt. Tjänsten i Ekopost är 

sammankopplad till PostNord och den rekomenderade försändelsen kan följas tills den kvitteras ut av 

mottagare. Hur funktionen mottagningskvittens ska hanteras är oklart. Tills det finns en fungerande 

REK-funktion, kan nuvarande lösning användas.  
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Behandlingens tekniska och organisatoriska kontext 

 

Tekniska skyddsåtgärder 
Ekopost har inte någon end-to-end-kryptering. Tjänsten använder https och krypterar dokumenten när 

dokumenten är överförda, all datatrafik skickas över krypterad anslutning (https/ftps). 

 

Avsändaren saknar stark autentisering, då inloggning sker via användarnamn och lösenord. Mottagaren 

använder sig av stark autentisering dvs. bank-id. 

 

Ett utskick kan avbrytas som en säkerhetsåtgärd om man upptäcker att det har skickats fel eller inte 

skulle skickas alls. Om det är en postförsändelse, så kan A-post avbrytas fram till kl 11.45 på vardagar 

och B-post kan avbrytas fram till kl 23.00 på vardagar. När det gäller digitala försändelser, så kan 

kunden själv välja tiden på kundkortet, dvs hur länge man önskar att försändelsen ska ligga kvar innan 

den skickas. Man anger då i faktiska minuter, vilken produktionsfördröjning man vill ha. 

 

 

Organisatoriska skyddsåtgärder  

Varje nämnd har ett separat konto i tjänsten, vilket möjliggör individuella anpassningar för varje nämnd. 

Det finns tre behörighetsnivåer i tjänsten; en som kan se allt i kommunen, en som kan se allt per 

förvaltning samt vanliga användare som enbart kan se sina egna försändelser. Förvaltningen ska ha en 

administratör av behörigheter till att börja med. Möjligheten att kunna göra slagningar direkt mot Navet 

ses över.  

 

Information om hanteringen till användarna, kommer att ske via manualer. Samarbetet med biträdet 

upplevs vara väl fungerande och det finns en upparbetad kontakt med biträdet. Personuppgiftsbiträdet är 

van att arbeta för offentlig sektor.  

 

Som en skyddsåtgärd kan man välja bort funktionen att skicka försändelser till e-postadress istället för 

till säker brevlåda, för att undvika risken att avsändaren väljer det alternativet istället för Mina 

meddelanden eller REK när det gäller sekretesskyddade uppgifter. 

 

 

Övrigt 

Ekopost stödjer utskick till flera olika digitala brevlådor som t ex såsom statliga Mina Meddelanden och 

privata såsom Kivra och Digimail i Sverige. Skatteverket, Pensionsmyndigheten och 

Kronofogdemyndigheten använder tjänsten idag. Flera kommuner använder Ekopost t.ex. Stöd och 

omsorgsförvaltningen i Lerum. 
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RISKER 

 

Obehörig tillgång 

Det finns tre behörighetsnivåer i tjänsten; en som kan se allt i kommunen, en som kan se allt per 

förvaltning samt vanliga användare som enbart kan se sina egna försändelser. Risk finns att den som kan 

se allt inom kommunen kan se om en person finns inom socialtjänsten. Detta ses över genom 

behörighetsstyrning, så att personen inte har tillgång till allt.  

 

Om det inte går att få till en dirketkoppling mellan verksamhetssystem och tjänstens skrivare, behöver 

dokumenten som ska skickas mellanlagras. Mellanlagring innebär alltid en risk, eftersom medarbetare 

måste ladda upp de underlag som ska skickas till tjänsten och underlagen måste först tas ut från 

verksamhetssystem för att mellanlagras någonstans. Risken finns att dokument hamnar fel eller att 

känslig infomration blir liggandes utan att rensas. Det är ytterst viktigt att mellanlagrad information 

rensas omgående för att dataskyddsförordningens regler om lagringsminimering ska följas.  

 

Risker kopplat till den maskinella kuverteringen av material framstår som små. När försändelserna 

processas läggs en kod på för den maskinella kuverteringen. Denna kod styr sedan hur många ark som 

ska ingå i försändelsen och stoppas i respektive kuvert. Programvaran ”bockar” därefter av försändelsen 

som klar. Om ett maskinhaveri inträffar känner programmet av vilka försändelser som inte är godkända 

och skapar en ny fil med dessa för produktion, så kallad makulaturhantering. Incidenter i den maskinella 

kuverteringen är sällsynta. 

 

Det finns en risk att skriva fel personnummer i tjänsten idag vid utskick, då tjänsten inte ger någon 

återkoppling som exempelvis namn när personnummer skrivits i, eller att samma personnummer måste 

anges två gånger för att försändelsen ska godkännas. Det vore önskvärt att även namnet visas som en 

extra trygghet, när man anger personnumret eller att personnumret måste anges två gånger.  

 

 

Obehörig ändring 

Det finns en risk att skriva fel personnummer i tjänsten idag vid utskick, då tjänsten inte ger någon 

återkoppling som exempelvis namn när personnummer skrivits i, eller att samma personnummer måste 

anges två gånger för att försändelsen ska godkännas. Det vore önskvärt att även namnet visas som en 

extra trygghet, när man anger personnumret eller att personnumret måste anges två gånger.  

 

Tjänsten är en utskrifts- och förmedlingstjänst och ingen journaltjänst varför risken att personuppgifter 

skulle förvanskas anses som liten, eftersom tjänsten inte är informationens lagringsyta.  

 

Förlust av uppgifter 

Risken för förslust av personuppgifter anses som liten, då tjänsten är en utskrifts- och 

förmedlingstjänst och ingen journaltjänst. Tjänsten är inte informationens lagringsyta.  
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KONSEKVENSBEDÖMNING  

Den sammanfattade bedömningen är att behovet av behandlingen står i proportion till dess syfte och kan 

anses berättigad, trots eventuella risker som behandlingen kan medföra för de registrerades rättigheter 

och friheter. Tjänsten används redan idag av kommunen och bedömningen avser den utökade 

användningen av tjänsten.  

Behovet av att kunna skicka handlingar digitalt bottnar i rätten att ta del av handlingar, exempelvis 

genom ärendeinsyn och kommunicering eller att ta del av allmän handling samt skydighet att lämna 

skirftligt överklagbart beslut vid avslag eller delvis avslag. Mot den bakgrunden finns en rättslig 

förpliktelse att kunna kommunicera handlingar.  

Behandlingen kan fästas i en laglig grund och även i övrigt anses som proportionerlig. I nästa steg måste 

behnadlingens ges rätt tekniskt och organisatoriskt skydd, som garanterar att de risker som identifierats 

minimeras. 

 

Förutsättningar för behandling 

En förutsättning för att tjänsten kan användas är att inga personuppgifter överförs till tredje land. Om en 

underleverantör exempelvis överför uppgifter till tredje land vid utskick av REK och annan analog post, 

används tjänsten enbart för digitala utskick där ingen överföring sker till tredje land.  

 

En annan förutsättning är att den högsta behörighetsnivån går att begränsa på sätt så att inte sekretess 

röjs.  

 

Om data lagras i läsbar form under längre period (45 dagar) bör stark autentisering införas, även för 

personuppgiftsansvariges personal. Alternativet är att antal dagar som data lagras går att anpassa, så att 

personuppgifter inte hanteras längre än det finns behov av samt på ett säkert sätt gällande åtkomst.  

En förutsättning för en säker hantering av tjänsten, är att användarna får fullgod information/ utbildning 

om tjänstens funktioner och begränsingar. Specifika anvisningar kan behövas tas fram för repsektive 

nämnd.  

Konsekvenser för avtal 

Leverantören kommer att behöva göra ett avtalstillägg för tjänsten rekommenderat brev. 

Personuppgiftsbiträdesavtalet kommer att revideras, utifrån ändrade förutsättningar och behov. Bl.a. 

kommer andra typer av personuppgifter att hanteras, som är känsligare än de som hanteras idag. 

 

Övriga konsekvenser 

Funktionen för REK-hantering kommer att testas under vecka 7, och först därefter kan riskerna med 

hanteringen bedömas. Det är svårt att bedöma eventuella risker för hur hanteringen av mottagningsbevis 

kommer att se ut, innan funktionen har kunnat testats.  
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Bedöm konsekvenser 

 

Nedan anges vilka konsekvenser som kan uppstå om risken realiseras.  

 

Konsekvens-

nivåer 

Förklaring 

1 Försumbar: Den registrerade har inga svårigheter att utöva sina fri- och rättigheter. 

Ingen eller endast försumbar ekonomisk eller social påverkan. 

2 

 

Måttlig: Den registrerades fri- och rättigheter kan inte garanteras. Den registrerade 

kan uppleva lindriga besvär men endast måttlig ekonomisk eller social påverkan. 

 

3 Betydande: Den registrerades fri- och rättigheter kränks.  Ekonomisk eller social 

påverkan för den registrerade.  

 

Kan också vara en situation där synnerligen många personers uppgifter inom 

konsekvensnivå 2 sprids.  

4 Allvarlig: Skapar stora besvär för den registrerade genom exempelvis diskriminering, 

identitetsstöld eller identitetsbedrägeri, stor ekonomisk förlust, skadat anseende eller 

annan betydande ekonomiskt eller social nackdel. Kan även innebära fara för liv och 

hälsa. 

 

 

Bedöm sannolikhet 

 

Nedan sammanfattas sannolikheten för att risken/na realiseras med de ovan beskrivna konsekvenserna.  

 

Sannolikhet Beskrivning Frekvens 

1 Skadan har inte inträffat eller sker mycket 

sällan.  

 

Ytterst liten sannolikhet att skadan kommer 

att inträffa under behandlingens livstid.  

Mer sällan än vart 10:e år 

2 Skadan kommer sannolikt att inträffa någon 

gång.  

Mellan vart 10:e och varje år.  

3 Skadan kan inträffa regelbundet.  

 

Sannolikt att skadan kommer att inträffa. 

En gång per år.  

4 Skadan kan inträffa ofta.  Flera gånger per år.  
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FÖRHANDSAMRÅD 

 

Förhandssamråd med registrerade 

Frågan bedöms inte vara aktuell för förhandssamråd med registrerade, då det tydligt framgår vad som 

gäller för denna behandling.  

 

Förhandssamråd med dataskyddsombud (DSO) 

Förhandssamråd med dataskyddsombud kommer att göras när förutsättningar för att bedöma samtliga 

risker finns, exempelvis behöver REK-funktionen testas.  

 

Förhandssamråd med IMY 

Frågan bedöms inte vara aktuell för förhandssamråd med tillsynsmyndigheten, då det tydligt framgår 

vad som gäller för denna behandling.   
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PLANERA ÅTGÄRDER 

 

 

Risk Konsekvens, beskriv i 

ord samt ange siffra 

(1-4) 

Sannolikhet 

(1-4) 

Åtgärd, inklusive ansvarig för 

genomförande  

Vi kan se en risk att 

försändelser skickas fel när 

man bara skriver in 

personnummer. Det är så 

lätt att ta fel på en siffra. 

Skulle det kunna vara 

tekniskt möjligt att få upp 

även namnet som en extra 

trygghet, när man anger 

personnumret?  

 

3 3 Informera medarbetarna om att man 

måste vara noggrann när man fyller i 

personnummer. I framtiden, få koppling 

till Navet och undersöka möjligheten att 

Ekopost utvecklas till att även visa namn.  

Dataskyddskontakt samordnar 

framtagandet av manualer, respektve chef 

ansvarar för att tillse att medarbetarna får 

tillgång till rätt information. 

Systemförvaltaren är kontaktperson för 

framtida utveckling av tjänsten. 

Risk att personuppgifter röjs 

under kuverteringen i 

produktionsmiljö 

2 1 När försändelserna processas läggs en 

kod på för den maskinella kuverteringen. 

Denna kod styr sedan hur många ark som 

ska ingå i försändelsen och stoppas i 

respektive kuvert. Programvaran 

”bockar” därefter av försändelsen som 

klar. Om ett maskinhaveri inträffar 

känner programmet av vilka försändelser 

som inte är godkända och skapar en ny fil 

med dessa för produktion, så kallad 

makulaturhantering. Incidenter i den 

maskinella kuverteringen är sällsynta.  

 

Dataskyddskontakt ihop med leverantör 

vid uppföljning av biträdet. 
Det finns en behörighetsnivå 

i tjänsten som kan se allt i 

kommunen. Det finns alltså 

en risk att den som kan se 

allt, kan se om en person 

finns inom socialtjänsten. 

2 1 Åtgärda genom behörighetsstyrning  

 

 

Systemförvaltare i samarbete med 

kontaktperson för tjänsten.  

Mellanlagring av 

information innebär alltid en 

risk, när underlag som ska 

skickas till tjänsten först tas 

ut från verksamhetssystem 

för att mellanlagras 

någonstans. Risken finns att 

dokument hamnar fel eller 

att känslig infomration blir 

liggandes utan att rensas. 

2 2 Möjligheten att få en direktkoppling 

mellan verksamhetssystem och tjänsten  

 

 

 

Systemförvaltare Ekopost, 

utvecklingsledrae digitalisering, 

systemförvaltare Combine. 
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BILAGA 2: OM KONSEKVENSBEDÖMNING (ART. 35) 

 

Nämnden ska som personuppgiftsansvarig säkerställa och visa att dess personuppgiftsbehandling följer 

dataskyddsförordningen. Konsekvensbedömning är ett verktyg för detta. Dataskyddsförordningen anger 

att en konsekvensbedömning krävs om behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter” (artikel 35.1 och skäl 84).   

 

Genom konsekvensbedömningen kan de risker som behandlingen medför identifieras och de 

konsekvenser som följer av det förebyggas. Den personuppgiftsansvarige kan få fram ett underlag för att 

kunna bedöma om behandlingen är proportionerlig och erforderlig utifrån dess ändamål och riskerna.  

 

En konsekvensbedömning ska göras för ny eller förändrad personuppgiftsbehandling som antingen 

omfattar: 

 känsliga, extra skyddsvärda eller integritetskänsliga personuppgifter 

 sekretessreglerad information 

 behandling som innebär systematisk och omfattande profilering  

 behandling som rör en omfattande mängd uppgifter.   

Ju mer komplex en behandling är desto större är risken för otillåten behandling. Syftet är att förebygga 

att så sker.  

 

Konsekvensbedömningen ska göras före dess att behandlingen påbörjas2, och aktualiseras regelbundet. 

 

Bedömningen görs behandling för behandling. Flera snarlika eller närliggande behandlingar kan dock 

ingå i en och samma konsekvensbedömning. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Detta är förenligt med principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (artikel 25 och skäl 78). 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 2020 

 

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 2020-10-01 till 2020-12-31.  

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, 2021-02-03 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2020 

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 2020-10-01 till 2020-12-31 att 3 

beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Ett av dessa är 

från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson och 

kontaktfamilj. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas, beror två på resursbrist i form av 

lämpliga familjer och personer som kan ta uppdrag. Inga beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 

2020-10-01 till 2020-12-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 

2020-10-01 till 2020-12-31. 

 

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 2020-10-01 till 2020-12-31 visar 19 beslut enligt lagen om 

stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sex beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 

inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om bostad med särskild service och boendestöd. Två av de 

inrapporterade åtta är från tidigare kvartalsrapportering, två beslut har avslutats under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 

samt bostad med särskild service är 14 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Tre beslut har 

verkställts under detta kvartal och ett 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     



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2020

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

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Kontaktfamilj och 8 4 1 3 8 resursbrist 4 resursbrist 1 resursbrist 1 annat skäl 1 verkställda 3 ej verkställda 1 ej verställt 3 ej verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya varav 2 nya 2 resursbrist 4 ej verkställda 1 avslutat

3 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 6 1 1 0 5 annat skäl 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställda

SoL 4:1 varav 4 nya 1 tackat nej 2 ej verkställt

3 avslutade

Summa beslut 14 5 2 3 14 5 2 3 14 5 2 3

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

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Boendestöd enligt 3 2 2 7 2 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 6 annat släl 3 ej verkställda 2 verkställda 2 ej verkställda 1 avslutat

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

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 3 3 2 1 2 tackat nej 2 tackat nej 2 tackat nej 3 ej verkställda 1 verkställt 1 verkställt 1 avslutat

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställt

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 1 0 1 tackat nej 1 annat skäl 1 annat skäl 1 resursbrist 1 ej evrkställt

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0

SoL 4:1



Summa beslut 7 7 6 8 7 7 6 8 7 7 6 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

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Personlig assistans 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 7 5 4 3 2 resursbrist 5 annat skäl 4 annat skäl 3 annat skäl 3 verkställda 1 verkställt 4 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:3 varav 3 nya varav 1 nytt 2 tackat nej 3 ej verkställda 4 ej verkställda 2 ej verkställda

3 annat skäl 1 avslutad

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

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt varav 2 nya varav 3 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 avslutat

2 annat skäl

Avlösarservice i hemmet 2 1 3 1 1 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 1 avslutat 3 ej verkställda 1 ej verkställt

enligt LSS 9:5 varav 3 nya 1 annat skäl 1 resursbrist 1 ej verkställt

Korttidsvistelse 9 9 7 1 1 resursbrist 7 annat skäl 5 annat skäl 1 resursbrist 8 ej verkställda 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 6 nya varav 4 nya varav 1 nytt 4 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 1 avslutat 6 ej verkställda 6 ej verkställda

4 annat skäl 1 resursbrist 1 avslutat

Bostad med särskild service 1 2 1 1 1 resursbrist 2 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställda 2 ej verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkst'llt

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 14 10 9 9 4 resursbrist 2 resursbrist 3 resursbrist 3 resursbrist 4 verkställda 3 verkställda 8 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 2 nya varav 1 nytt 10 tackat nej 8 tackat nej 6 tackat nej 4 tackat nej 10 ej verkställda 7 ej verkställda 1 avslutat 8 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 1 1 0 0 1 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:10

Summa beslut 36 30 26 19 36 30 26 19 36 30 26 19



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 2020 och kvartal 4 2019

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 2019 2020 2019 2020 2019

Kontaktfamilj och 3 7 1 annat skäl 6 resursbrist 3 ej verkställda5 ej verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 5 nya 2 resursbrist 1 annat skäl 2 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 6 4 annat skäl 3 verkställda 

SoL 4:1 varav 5 nya 1 tackat nej 2 ej verkställt

1 resursbrist 1 avslutade

Summa beslut 3 13 3 13 3 13

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

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

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Boendestöd enligt 7 5 6 annat släl 1 tackat nej 1 avslutat 3 verkställt

SoL 4:1 varav 6 nya 1 tackat nej 4 annat skäl 6 ej verkställda1 ej verkställda

1 avslutad

Kontaktperson enligt 0 1 1 tackat nej 1 ej verkställt

SoL 4:1

Bostad med särskild 1 3 2 tackat nej 1 avslutat 3 ej verkställda

service enligt SoL 5:5 varav 1 nytt 1 resursbrist

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 1 annat skäl

läger enligt SoL 4:1



Avlösning i hemmet enligt 0 1 1 resursbrist 1 verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 8 10 8 10 8 10

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 2019 2020 2019 2020 2019

Personlig assistans 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 3 6 3 annat skäl 2 resursbrist 1 verkställt 6 ej verkställda

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

2 annat skäl

Kontaktperson 4 1 1 tackat nej 1 tackat nej 3 ej verkställda1 ej verkställt

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

2 annat skäl

Avlösarservice i hemmet 1 2 1 tackat nej 1 tackat nej 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 2 nya 1 annat skäl

Korttidsvistelse 1 4 1 resursbrist 1 resursbrist 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 2 nya 2 tackat nej 3 ej verkställda

1 annat skäl

Bostad med särskild service 1 2 1 resursbrist 2 resursbrist 1 ej verkst'llt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 13 3 resursbrist 7 resursbrist 1 verkställt 3 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 2 nya 4 tackat nej 6 tackat nej 8 ej verkställda10 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 0 1 1 annat skäl 1 ej verkställda

enligt LSS 9:10

Summa beslut 19 29 19 29 19 29



 

 

Datum 

2021-02-03 
Diarienummer 

IF 2020-00019 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
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 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, 2020 

 

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

3, varav 
2 nya 

1 annat skäl 
2 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. 
 
 

3 ej verkställt 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

0   

Summa beslut 3 3 3 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 7, varav 
6 nya 

6 annat skäl 
1 tackat nej 
  

1 avslutat 
6 ej verkställda 
 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

0   

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

1 1 annat skäl 1 avslutat 

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

0   

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 § 

3, varav 
1 nytt 

 3 annat skäl 
 
 

1 verkställt 
2 ej verkställt 
 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 

4, varav 
3 nya 

1 tackat nej 
1 resursbrist 
2 annat skäl 
 

3 ej verkställda 
1 avslutat 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

1 1 tackat nej 1 ej verkställt 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 

1 1 resursbrist 
 

1 verkställt 
  
 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

1 1 resursbrist 1 ej verkställt 
 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

9, varav 
1 nytt 

3 resursbrist 
4 tackat nej 
2 annat skäl 
 

1 verkställt 
8 ej verkställda 
 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   

Summa beslut 19 19 19 



 

 

Datum 

2021-02-09 
Diarienummer 

IF 2020-00378 

 

 

 

 

Karin Martinsson 
0700833547 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud (PO) för år 2021 

 

Förslag till beslut i Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att inte ansöka om statsbidrag för verksamhet med 

personligt ombud för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade 17 september 2020, § 117, att den frivilliga servicen 

personligt ombud inte längre skulle erbjudas från och med 1 januari 2021. Den 15 oktober 2020, § 147, 

gav nämnden förvaltningschefen i uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva personligt 

ombud så att Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen personligt ombud. 

Nämnden gav även förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt medfinansiering 

hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen personligt ombud. 

Förvaltningen har haft inledande dialog med två externa parter som är intresserade av att driva 

personligt ombud. Förvaltningen har även haft samtal med förvaltningschef för Gymnasium & 

Arbetsmarknad och för Vård & Omsorg och ställt fråga om dessa förvaltningar är intresserade av att 

medfinansiera servicen personligt ombud. Förvaltningschef och ordförande för Vård & Omsorg gör 

bedömningen att det inte finns behov av personligt ombud inom förvaltningarnas målgrupper. 

Förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad gör samma bedömning. 

Kommuner som erbjuder personligt ombud kan ansöka om statsbidrag för att bygga upp och utveckla 

arbetet. Socialstyrelsen fördelar medel till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medel till 

kommunerna. Ansökan om medel för 2021 ska vara länsstyrelsen tillhanda senaste den 1 mars 2021. 

För att ansökan ska anses vara komplett ska det med ansökan bifogas ett nämndbeslut som bekräftar 

ansökan.  

Nämnden erbjuder i dagsläget inte den frivilliga servicen personligt ombud och det är inte klart om, i 

vilken omfattning och i så fall när insatsen kan komma att erbjudas igen. Nämnden föreslås därför att 

inte ansöka om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för år 2021. 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (2) 

 

Beslutsunderlag 

Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-10 

 

 

 

Karin Martinsson    Anna Bergsten 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 



 

 

Datum 

2021-01-18 
Diarienummer 

IF  

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda ordförandebeslut för 

perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dnr 2020-00371. Ordförandebeslut den 16 december 2020 avseende förordnande för begäran om 

polishandräckning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för tjänstemän vid 

Göteborgs stad, Social resursförvaltning samt Socialtjänsten Centrum inom Göteborgs Stad. 

Dnr2020-00121. Ordförandebeslut den 7 januari 2021, över fortsatt stängning av Daglig verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18. 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-01-18 
Diarienummer 

IF 2021-00008 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

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. 

Utskottets för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 3, 16 och 30 december 2020 

samt 13, 22 och 27 januari 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 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.   

Attesträtter 

2020-12-01 – 2021-01-31. 

Avtal 

Dnr 2020-00022. Avtal – Placeringsavtal - korttidsplats, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2020-00316. Avtal – Uppdragsavtal – handledning, Familjeenheten. 
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Övrigt  

Dnr 2021-00013. Lokal överenskommelse om samverkan mellan Förvaltningen för Individ & 

Familjeomsorg och Förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad. 

Dnr 2020-00393. Yttrande till, IVO, dnr 3.5.1-56539/2020, angående ett klagomål om hanteringen av 

enskilds ärende vid Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Dnr 2020-00396. Avslagsbeslut, vid begäran om offentlig handling. 

Dnr 2021-00011. Yttrande enligt begäran till Justitieombudsmannen, dnr 1593-2020, med anledning 

av klagomål på handläggningen av två barnutredningar. 

Dnr 2020-00390. Yttrande enligt begäran till IVO, dnr: 3.5.1-56117/2020, med anledning av klagomål 

gällande BoDa gruppbostad.  

Dnr 2020-00360. Dnr 2020-00393. Yttrande enligt begäran till IVO, dnr 3.3.1-17212/2020, IVO 

överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten gällande ej verkställt 

beslut.   

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18. 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-01-18 
Diarienummer 

IF 2021-00007 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

 

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 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2020-12-01 – 2021-01-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 

Beslut meddelad i mål nr 6802-20 och 6803-20. Överklagat avgörande Kammarrätten i Göteborgs dom 

den 11 november 2020 i mål nr 5654-20 och 5655-20. Saken; upphörande av vård och placering enligt 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, fråga om prövningstillstånd. HFD meddelar 

inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.  

 

Kammarrätten i Göteborg, KamR Gbg 

Beslut meddelad i mål nr 6173-20, daterad 2021-01-12, saken; personlig assistans, fråga om 

prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens (mål nr 6891-

19, 201001) avgörande står därför fast. 

Dnr 2019-00286. Beslut meddelad i mål nr 2269-20, saken rätt att ta del av allmän handling. 

Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Nämnden för Individ & 

Familjeomsorg för ny prövning. 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR  

Dom meddelad i mål nr 9597-20, daterad 2020-12-07, saken; bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, 

angående särskilt boende. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

Dom meddelad i mål nr 15305-20, daterad 2021-01-29, saken; bistånd i form av särskilt boende enligt 

socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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Dom meddelad i mål nr 15556-20, daterad 2021-01-29, saken; bistånd i form av boendestöd enligt 

socialtjänstlagen, SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslut meddelat i mål nr 816-21, daterad 2021-01-28, saken; tillfälligt förflyttningsförbud enligt lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet.  

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2020-00350. IVO, 2020-12-11, dnr 3.1.2-55439/2020. Anmälan om synliggörande av uppgifter 

och behörighet i verksamhetssystem. IVO beslutar att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några 

ytterligare åtgärder. 

Dnr 2020-00247. IVO, dnr 3.2.2–06154/2020-15, angående tillsyn av bostad med särskild service för 

barn eller ungdom vid Lilla Grönkulla, Kungsbacka kommun. IVO begär med stöd av 26 c § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att nämnden redovisar sin inställning 

till de brister som IVO konstaterat. Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder som 

nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna. Redovisningen ska 

avslutas med uppgift om när åtgärden genomfördes eller kommer att genomföras. Redovisningen ska 

ha kommit in till IVO senast den 15 februari 2021. 

 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (före detta Datainspektionen) 

Dnr 2020-00325. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten, dnr PUI-2020-3814-3. 

Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan om personuppgiftsincident. 

Dnr 2020-00342. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten, dnr PUI-2020-3682-2. 

Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan om personuppgiftsincident. 

Dnr 2020-00363. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten, dnr PUI-2020-4081-3. 

Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan om personuppgiftsincident. 

 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2020-00226. KF § 173, Regelverk avseende valmöjligheter för arbete efter pensionsåldern.  

Dnr 2020–00250. KF § 176, Överflyttning av allmänna handlingar. 

Dnr 2020–00348. KF § 179, Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2020). 

Dnr 2020-00226. KF § 180, Antagande av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 

i Kungsbacka. 

Dnr 2020-00177. KF § 182, Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om extraordinära 

satsningar med anledning av covid-19. 
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Dnr 2018–00226. KF § 191, Entledigande och fyllnadsval (L) för uppdrag som ledamot i nämnden för 

Individ & Familjeomsorg. 

 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2020–00048. KS § 256, Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med 

budget i balans. 

Dnr 2018–00226. KS § 257, Förlängning av skäl för politiska möten på distans. 

Dnr 2020–00048. KS § 292, Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med 

budget i balans.  

Dnr 2021-00002. KS § 5, Fastställande av lönestruktur för 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dnr 2018-00226. Ksau § 25, Revidering av Regler och förutsättningar för sammanträden på distans. 

 

Göteborgsregionen 

Dnr 2020-00398. Göteborgsregionens beslut den 27 november 2020, § 223. Uppdrag vidare utredning 

av förutsättningarna för ett gemensamt utförarregister, köpt vård och boende inom individ- och 

familjeomsorg samt funktionshinder. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-01-11 
Diarienummer 

IF 2021-00004 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
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Redovisning av synpunkter och klagomål, februari 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 

för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Dnr 2020-00393. IVO, dnr 3.5.1–56539/2020-1, har tagit emot ett klagomål gällande hantering av en 

enskilds ärende vid Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Med anledning av klagomålet har IVO 

inlett ett tillsynsärende med stöd av 25 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

samt 13 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL. Begäran ska ha inkommit senast den 30 december 2020. 

Dnr 2020-00394. Inkommit klagomål från anhörig på handläggning av erbjudande om lägenhet på 

Kolla Gruppbostad. Förvaltningschef har besvarat anhörig.  

Dnr 2020-00390. IVO, dnr 3.5.1–56117/2020-1, har tagit emot ett klagomål på Er verksamhet BoDa 

Gällinge gruppbostad. Med anledning av klagomålet har IVO inlett ett tillsynsärende med stöd av 25 § 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Begäran ska ha inkommit senast den 15 

januari 2021. 

Dnr 2021-00012. Inkommit klagomål från anhörig angående handläggning av ärende inom Barn- och 

Ungdomsenheten. Verksamhetschef har besvarat klagomålet. 

Dnr 2021-00025. Inkommen synpunkt, angående insatsens utformande eller utförande, från anhörig. 

Daglig verksamhet hålls stängd för smittspridning av Covid-19, föreslår förbättring av meningsfulla 

aktiviteter i brukarnas boenden.  

Dnr 2021-00028. Inkommit klagomål från anhörig angående bemötande och insatsens utformande och 

utförande inom Korttid. 

 

Dnr 2021-00025. Inkommen synpunkt via kommentaren från anhörig som vill ha en förbättring med 

meningsfulla aktiviteter inom daglig verksamhet. Förvaltningschefen har besvarat den anhörige. 
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Dnr 2021-00055. Inkommit klagomål och synpunkter från anhörig kring Kyviks korttidsboendes 

lokaler. Berörd enhetschef har besvarat anhörig.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-11 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden, för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2020-12-01 – 2021-01-31. 

Dnr 2020-00177. Meddelande angående ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 

råd (HSL-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att 

förhindra spridningen av sjukdomen Covid -19. 

Dnr 2020-00339. Inkommen skrivelse från Vårdföretagarna med anledning av statsbidrag för att 

ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av Covid-19. 

Dnr 2018-00222. Statistiska centralbyrån, SCB. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, 

utjämning år 2021, preliminärt utfall, december. 

Dnr 2020-00403. Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket, dnr 2020/072645, angående tillsyn av tillbud 

den 14 december 2020. 

Dnr 2020-00299. Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket, dnr 2020/048208, angående tillsyn av tillbud 

den 1 september 2020. 

Dnr 2020-00029. Information från Region Halland råd kring lämpliga åtgärder vid Covid-19 inom 

LSS-verksamhet. 

Dnr 2020-00122. Inkommen skrivelse från brukare angående Covid-19 i Sverige. 

Dnr 2020-00345. Inkommit förslag, från Nationell samverkan för psykisk hälsa, till idéburet offentligt 

partnerskap IOP – Personligt ombud. 

Dnr 2020-00191. Pandemiplan – Vård & Omsorg. 
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Dnr 2020-00389. Meddelande från Region Halland angående disponering av statlig ersättning för 

utökad testning vid Covid-19. Varje kommun har möjlighet att begära ersättning för genomförda PCR-

tester och antikroppstest vid Covid-19. 

Dnr 2020-00025. Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, - Överenskommelse 

mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention 2021-2022 / 20-2020-SIGN-ÖK Psykisk hälsa. 

Dnr 2021-00053. Information från VästKom kring planering och utförande av vaccinationer mot 

covid-19,  

Dnr 2021-00053. Region Halland, delegationsbeslut 2021-01-11, Fria sjukresor i samband med Covid-

vaccinering. För personer med hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt till personer med LSS-

insatser (exkl personer i LSS-boende). 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-11 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     


