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ORDFÖRANDEBESLUT 

 

Yttrande över remiss av författningsförslag i promemorian - Barnets bästa när vård 
enligt LVU upphör, Ds 2021:7  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 22 april 2021, och översänder det som 

sitt svar till kommunstyrelsen. 

Upplysning 

Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Individ & Familjeomsorgs delegeringsförteckning: 

punkt 5.1.1, 2021-02-18, § 6. 

Sammanfattning av ärendet 

Remissen anger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i aktuell promemoria.  

Remissinstanserna ska särskilt uppmärksamma och ta ställning till förslag, avvägningar och 

bedömningar i promemorians kapitel 9.2.1, kapitel 11.1 och kapitel 12. Promemorians förslag till 

ändringar och tillägg i lagstiftningen syftar, enligt lagstiftaren, till att stärka principen om barnets bästa 

och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL).  

Beslutsunderlag 

Remittering missiv av författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, 

2021-03-11. 

Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, 2021-02-25. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Kalle Påsse Sundvall (M)  

Ordförande Individ & Familjeomsorg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Koncepthandling för bostad med särskild service 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner koncepthandlingar för bostad med särskild service. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har ett stort behov av boende med särskild service (BMSS). Då behovet 

av boendeplatser är omfattande eftersträvar kommunen att effektivisera sina processer i tidiga 

skeden för att förhindra kvalitetsspridning mellan boendena samt att bygga kostnadseffektivt.   

I framtiden planerar Kungsbacka att bygga minst 12 lägenheter med en möjlighet att utöka med 6 

lägenheter åt gången ifall att tomten/byggnaden tillåter.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Bilaga 1 Lokalförteckning 

Bilaga 2 Teknisk funktionsbeskrivning 

Bilaga 3 Rumsfunktionsprogram 

Bilaga 4 Verksamhetsbeskrivning koncept BMSS 

Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen 
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Beskrivning av ärendet 

Ekonomiska konsekvenser 

En av anledningarna att bygga enligt koncepthandlingarna är att få lägre projekterings- och 

byggkostnader. Lokalerna blir effektivare och de administrativa ytorna blir mindre då personal från två 

eller tre boenden kan samnyttja personaldelarna. Lägenheterna får en ökad tillgänglighetsanpassning 

och bidrar till en god arbetsmiljö och ökad säkerhet för personalen. Detta resulterar i att förvaltningen 

behöver göra färre verksamhetsanpassningar när individens behov förändras.  

Byggnation i enlighet med koncepthandlingarna innebär att de boendes lägenheter blir cirka 10% 

större än dagens lägenheter. Idag byggs lägenheter som är ca 40 kvadratmeter men i 

koncepthandlingarna föreslås att lägenheterna blir ca 45 kvadratmeter.  

En större lägenhet kan innebära en högre hyra för den boende, vilket in sin tur kan innebära högre 

kostnader för kommunen i form av kommunalt bostadstillägg, KBSS. 

KBSS beviljas ett år i taget och vid ansökan görs en granskning av individens totala inkomst, 

tillgångar, bostadstillägg samt hyra. Under 2020 betalade förvaltningen ut 182 880 kronor i KBSS till 

totalt 15 personer.  

Det kommunala bostadstillägget har minskat de senaste åren. Vad minskningen beror på är oklart men 

i april 2017 fick 30 brukare KBSS vilket motsvarar 17% av alla som då bodde i våra bostäder med 

särskild service. I april 2020 låg motsvarande siffra på 7%. 

 

Utbetalt KBSS Totalt Snitt 

2017 345 189 28 766 

2018 313 797 26 150 

2019 228 679 19 057 

2020 182 880 15 240 

  

Bygger förvaltningen 12 nya lägenheter som är 5 kvm större än tidigare och då med en hyra som är 

10% högre blir hyran för en lägenhet uppskattningsvis 8014 kronor i månaden. Ansöker sen 33% av 

hyresgästerna om KBSS innebär det att fyra personer beviljas KBSS till en uppskattad kostnad om 

3584 kronor per månad vilket blir lite drygt 43 000 kronor per år. 

Vad den faktiska kostanden blir är helt beroende på vilka personer som erbjuds plats och hur deras 

ekonomiska möjligheter ser ut. Dessa fyra personer i exemplet ovan kan mycket väl ha ansökt om 

KBSS även om hyran inte ökat med 10% då hyran redan ligger på en, för den enskilde, hög nivå.   
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Karin Martinsson     Fillitsa Grönberg 

Förvaltningschef     Ekonomi och Utvecklingschef 



Koncepthandlingar Bilaga 1 Lokalförteckning  för 12 resp 18 bostäder

Posnr Utrymme eller befattning
Antal pers 12 

bostäder

Antal                    

pers 18 

bostäder

Antal 

arbetsplatser 

12  bostäder.

Antal                      

arbetsplatser  18 

bostäder

Antal                               

rum 12  bostäder

Antal                               

rum 18 bostäder

Kvm/arbpl              

alt                      

kvm/rum 12 

bostäder

Enskild bostad

1.1 Entré/hall 1 1 12 18

1.2 Vardagsrum 1 1 12 18

1.3 Hygienrum 1 1 12 18

1.4 Sovrum 1 1 12 18

1.5 Kök 1 1 12 18

Summa 

Gemensamma utrymmen

2.1 Matplats + Kök 8 8 2 3 25

2.2 Vardagsrum 8 8 2 3 25

2.3 Städ 2 3 4

2.4 Gemensam tvättstuga 3 3 2 3 18

2.5 Verksamhets förråd 2 3 4

2.6 Aktivitetsrum 8 8 1 1 30

Summa 

Personalutrymmen

3.1 Personalrum inkl. pentry 8 12 1 1 25

3.2 Kontor 4 6 4 6 1 1 25

3.3 Omklädningsrum 3 4 1 1 15

3.4 RWC med dusch 1 1 1 1 6

3.5 RWC 1 1 1 2 5

3.6 Jourrum/Samtalsrum 3 3 2 3 10

Summa 

Stödfunktioner



4.1 Gemensamhetsförråd 1 1 25

4.2 Lägenhetsförråd 12 18 2,2

4.3 Förråd för säsongsutrustning 2 3 5

4.5 Avfallsrum 1 1 15

Summa 

Summa programyta 80 bostäder (exkl 

kommunikationsfaktor)
894 kvm

Kommunikationsfaktor 25%

Totalt BRA 1 118 kvm (76,4 kvm utgör biytor)

BTA 1 286        kvm

Antal boende 12 st.

BTA/boende 107,1 kvm/boende

BRA/boende 93,2 kvm/boende

Summa programyta 120 bostäder (exkl 

kommunikationsfaktor)
1 314 kvm

Kommunikationsfaktor 25%

Totalt BRA 1 642 kvm

BTA 1 888        kvm



Antal boende 18 st.

BTA/boende 104,9 kvm/boende

BRA/boende 91,2 kvm/boende



(L, I eller M) Ljust, indirekt eller mörkt

Kvm/arbpl              

alt                      

kvm/rum 18 

bostäder

Läge                                   

(L, I eller M)

Summa                          

kvm 12 bostäder

Summa                          

kvm 18 bostäder
Kommentar

M Total BRA per bostad uppgår till maximalt 45 kvm.

L

M

L

I/L

540 810

25 L 50 75

25 L 50 75

4 M 8 12

18 M 36 54

4 M 8 12

30 L 30 30

182 258

35 L/I 25 35

35 L 25 35

25 M 15 25
Omklädning sker i intilliggande RWC. 

Omklädningsskåp placeras i Omklädningsrum

6 M 6 6 Placeras i anslutning till omklädningsrum

5 M 5 10

10 L 20 30

96 141



35 M 25 35

Ouppvärmt utrymme. Plats för cyklar, rullstolar osv. 

Placeras utanför bostaden som biyta. Skall ej 

beblandas med övriga hyresgäster

2,2 M 26,4 39,6
Lägenhetsförråd kan lösas på olika sätt beroende på 

projekt.

5 M 10 15

15 M 15 15

76,4 104,6
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Konkurrensutsättningsplan Individ & Familjeomsorg med Årsplan 2021-2022  

 

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar konkurrensutsättningsplan. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar Årsplan 2022. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med konkurrensutsättningsplanen är att ge långsiktiga planeringsförutsättningar för att 

konkurrensutsätta verksamhet inom nämndens verksamhetsområde. Planen beskriver nämndens 

viljeinriktning och inställning till vilka områden som är möjliga och lämpliga att konkurrensutsättas.  

I september 2020 gav nämnden för Individ & Familjeomsorg förvaltningen i uppdrag att se på 

möjligheterna att konkurrensutsätta öppenvård barn & unga, bostad med särskild service och daglig 

verksamhet, samt att inkomma med tidplan om flera områden.  

 

Utifrån osäkerhet kring vad den nya socialtjänstlagen kan komma att innebära för Individ & 

Familjeomsorg tillsammans med Vård- och omsorgsanalys rapport, bedömer förvaltningen att det i 

dagsläget inte är aktuellt att gå vidare och föreslå en konkurrensutsättning av öppenvård barn & unga. 

 

Förvaltningen föreslår att under 2021–2022 arbeta med att uppdatera förfrågningsunderlaget för LOV 

av ledsagning och avlösarservice samt att återuppta samarbetet med förvaltningen för Vård & Omsorg 

för att tillsammans certifiera och följa upp avtal enligt riktlinjer och beslut. Förvaltningen behöver 

även uppdatera rutinerna samt ta fram ett aktuellt informationsmaterial som informerar brukarna om 

valfrihet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021- 04-07 

Konkurrensutsättningsplan 2021 

Årsplan för konkurrensutsättning 2022 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningen för Service 

Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Beskrivning av ärendet 

I Kungsbacka kommuns policy för konkurrensprövning antagen av kommunfullmäktige 2011, § 8, 

anges bland annat att kommunens verksamheter ska vara öppna för alternativa utförare och 

driftsformer och att konkurrensutsättning syftar till ökad valfrihet, kvalitetsutveckling och 

kostnadseffektivitet. Policyn syftar till att vara till hjälp för prövningen om det är i egen regi eller i 

alternativ driftsform som kommunalt finansierad verksamhet ska bedrivas. Policyn anger även att all 

verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag från myndighetsutövning, strategiska 

ledningsfunktioner och kommunala bolag. Verksamheter som enligt lag eller förordning måste utföras 

av kommunen kan inte heller utmanas. 

Centralt i prövningen är att kommunens medborgare ska få högsta kvalitet till lägsta kostnad, få ökad 

valfrihet och lättillgänglig information om kvalitetsjämförelser. Totalt sett ska konkurrensutsättning 

innebära en fördel för kommuninvånarna. Vidare har kommunfullmäktige beslutat att nämnderna ska 

utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går 

att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och i egen regi. 

Kommunfullmäktige har i och med denna policy fattat ett övergripande beslut om en nämnds 

möjlighet att konkurrensutsätta sin verksamhet. Beslut i större frågor som avser större förändringar 

eller är av principiell betydelse ska fattas av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009 att kommunen ska tillämpa lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem. Inom Individ & Familjeomsorgs ansvarsområde omfattas ledsagarservice och 

avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt 

Socialtjänstlagen SoL för barn och unga upp till 25 år. Nämnden har i uppdrag att tillsammans med 

nämnden för Vård & Omsorg, genomföra och administrera certifieringen, godkänna utförare samt 

förvalta och följa upp avtal.  

Omfattningen av LOV har beskrivits i årsredovisningen under åren och har varit ringa inom Individ & 

Familjeomsorg. Som mest har en handfull individer valt en LOV-utförare. Idag har fyra brukare valt 

LOV-utförare. Förvaltningen ser ett stort behov av att uppdatera materialet för förfrågningsunderlaget 

samt att tillse att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

I februari 2020 fattande nämnden beslut om en omfattande åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 

Arbetet med åtgärderna har pågått under 2020 och pågår fortfarande.  

 

I september 2020 gav nämnden för Individ & Familjeomsorg förvaltningen i uppdrag att se på 

möjligheterna att konkurrensutsätta öppenvård barn & unga, bostad med särskild service och daglig 

verksamhet, samt att inkomma med tidplan om flera områden.  
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I december 2020 var Kungsbacka kommun remissinstans angående förslag om en ny socialtjänstlag. 

Ändringarna som föreslås i denna lag kommer att lägga ett starkare fokus på förebyggande arbete och 

det är en förändring som Individ & Familjeomsorg behöver förbereda inför. En utredning pågår kring 

vad den föreslagna nya socialtjänstlagen kan komma att innebära för förvaltningen.  

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har nyligen tagit fram en rapport om pandemins kommande 

påverkan på socialtjänstens verksamheter. Myndigheten ser en risk för ett ökat inflöde av 

orosanmälningar samt ökat behov av stöd om ca två år. 

 

Utifrån osäkerhet kring vad den nya socialtjänstlagen kan komma att innebära för Individ & 

Familjeomsorg tillsammans med Vård- och omsorgsanalys rapport, bedömer förvaltningen att det i 

dagsläget inte är aktuellt att gå vidare och föreslå en konkurrensutsättning av öppenvård barn & unga. 

 

Förvaltningen föreslår att under 2021–2022 arbeta med att uppdatera förfrågningsunderlaget för LOV 

av ledsagning och avlösarservice samt att återuppta samarbetet med förvaltningen för Vård & Omsorg 

för att tillsammans certifiera och följa upp avtal enligt riktlinjer och beslut. Förvaltningen behöver 

även uppdatera rutinerna samt ta fram ett aktuellt informationsmaterial som informerar brukarna om 

valfrihet.  

 

 

 

Karin Martinsson     Fillitsa Grönberg 

Förvaltningschef     Ekonomi- och utvecklingschef 
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1. Inledning 
 

Konkurrensutsättningsplanen utgör en inventering av nämndens 
verksamheter. Vilka verksamheter som finns inom nämndens 
ansvar, vilka verksamheter som i nuläget är konkurrensutsatta, 
vilka verksamheter som inte kan eller bör bli föremål för 
konkurrensutsättning samt vilka verksamheter som skulle kunna 
vara möjliga att konkurrensutsätta. 
 
Förslag till Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet ska tas 
fram årligen av förvaltningen för Individ & familjeomsorg. Årsplanen 
ska innehålla förslag på vilken eller vilka av nämndens 
verksamheter som eventuellt ska konkurrensutsättas 
nästkommande år. 
 
Konkurrensutsättningsplanen ska tillsammans med Årsplan för 
konkurrensutsättning av verksamhet, möjliggöra långsiktig 
planering gällande konkurrensutsättning av nämndens verksamhet. 

2. Bakgrund och syfte 
Kungsbacka kommuns Vision 2030 är en ledstjärna för 
kommunens långsiktiga utveckling. I visionen anges att i den 
valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här, 
ständigt lockar nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till 
den gemensamma välfärden, så att alla kan utvecklas och leva det 
goda livet, hela livet. 

I visionen poängteras också att kommunen ska sträva mot 
Västsveriges bästa företagsklimat där Kungsbacka kommun är 
känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag 
som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för 

entreprenörer. Här är det lika naturligt att starta företag som att 
vara anställd. Även i Kungsbackas kommunbudget för 2021 står 
det att Kungsbacka ska arbeta för att bli Västsveriges bästa 
företagsklimat.  

I Kungsbacka kommuns policy för konkurrensprövning anges att 
kommunens verksamheter ska vara öppna för alternativa utförare 
och driftsformer och att konkurrensutsättning syftar till ökad 
valfrihet, kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet.  

I tillämpningsanvisningarna för policyn beskrivs att nämnderna ska 
gå igenom sina verksamheter och bedöma lämpligheten för olika 
driftsformer. Genomgången bör resultera i en plan över vilka 
verksamheter som kan konkurrensutsättas.  

Nämnderna ska kontinuerligt pröva och ta ställning till i vilken form 
deras verksamhet ska bedrivas. Nämnderna bör dels planera för 
olika alternativa driftsformer, dels ta ställning till de initiativ till 
alternativa driftsformer som uppkommer i verksamheten.  

Policyn anger även att all verksamhet som drivs av kommunen får 
utmanas, med undantag från myndighetsutövning, strategiska 
ledningsfunktioner och kommunala bolag. Verksamheter som 
enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen kan inte 
heller utmanas. Centralt i prövningen är att kommunens 
medborgare ska få högsta kvalitet till lägsta kostnad, få ökad 
valfrihet och lättillgänglig information om kvalitetsjämförelser. Totalt 
sett ska konkurrensutsättning innebära en fördel för 
kommuninvånarna. 

Beslut om konkurrensutsättning ska, innan beslut fattas i nämnd, 
anmälas till kommunstyrelsen som informationsärende av 
nämnden för Individ & Familjeomsorg. Vid tveksamhet om 
konsekvenserna för kommunen totalt, överlämnar nämnden frågan 
till kommunstyrelsen för prövning. 
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Följande styrdokument i Kungsbacka kommun reglerar 
konkurrensutsättning inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
verksamhet: 

 Policy för konkurrensprövning, inklusive 
Tillämpningsanvisningar Policy för konkurrensprövning 

 Upphandlingspolicy, inklusive Tillämpningsanvisningar för 
Upphandlingspolicy 

 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs 
av kommunala och privata utförare 2016–2018 
 

3. Varför konkurrens? 
Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat 
företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva 
kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen 
driver verksamheten i egen regi.  

Syftet med att utsätta nämndens verksamhet för 
konkurrensutsättning är att främja ett kostnadseffektivt 
användande av skattemedel, tillföra nytänkande, utveckla 
verksamhetens kvalitet samt att stimulera entreprenörskap.  

Syftet med nämndens konkurrensutsättning är även att skapa 
valmöjligheter för den enskilda med behov av tjänster inom 
nämndens verksamhetsområde, genom att öka antalet utförare 
samt att öka möjligheterna för medarbetare inom verksamheten att 
kunna arbeta hos fler arbetsgivare. 

4. Former för konkurrensutsättning  
Den offentliga upphandlingen av varor och tjänster regleras av Lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Lagens 
grundprinciper är att all offentlig upphandling ska ske i konkurrens, 

vara affärsmässig och säkerställa likabehandling, transparens och 
öppenhet.  

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska 
gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva 
kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att 
överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till 
den enskilde i ett valfrihetssystem.  

Valfrihetssystem ska utformas i enlighet med EU-rättens 
grundläggande principer om likabehandling och icke-diskriminering 
samt principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och 
proportionalitet. 

I ett valfrihetssystem är priset fastställt på förhand och alla utförare 
inom en kommun eller ett landsting får samma ersättning för 
samma tjänst. På detta sätt konkurrerar utförarna med den kvalitet 
som de kan leverera och den enskilde väljer det alternativ som hen 
uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.  

Beroende på upphandlingsform uppstår konkurrens på olika sätt 
och vid olika tidpunkter. Vid upphandling enligt LOU uppstår 
konkurrensen under upphandlingen vid tillfället för 
anbudsutvärdering. Vid anskaffning av tjänster genom LOV 
uppstår konkurrensen först efter att avtalet ingåtts och 
verksamheten startat, eftersom det är då utförarna konkurrerar om 
kunderna genom att försöka erbjuda bästa alternativet.  

Nämnden beslutar om de krav som ska ställas på nämndens 
externa utförare. För externa utförare inom valfrihetssystemet 
regleras de krav som ställs på utföraren i ett förfrågningsunderlag. 
För upphandlingar enligt LOU, regleras de krav som ställs på 
utföraren i ett upphandlingsdokument. Kraven i 
förfrågningsunderlag och upphandlingsdokument utgör en del av 
avtalet med utförarna.  
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Förfrågningsunderlag och upphandlingsdokument är strategiska 
och viktiga dokument som utgör grunden för nämndens 
konkurrensutsättning. Innan underlagen annonseras har nämnden 
fattat beslutat om förfrågningsunderlag och upphandlingsdokument 
och det är sedan utifrån dessa underlag och dokument som 
intresserade externa utförare kan ansöka om att bedriva hemtjänst 
alternativt lämna anbud. 

 

4.1 Egenregianbud  

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

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

I förvaltningens förslag till beslut om Årsplan för 
konkurrensutsättning av verksamhet, ska förslag till beslut om 
egenregianbud vara en av beslutspunkterna.  

Nämnden fattar således beslut om den egna verksamheten ska få 
lämna anbud eller ej vid respektive konkurrensutsättning.  

 

5. Nämndens dialog med marknaden  
 

Förvaltningen behöver föra en löpande dialog med marknaden. 
Både för att kvalitetssäkra arbetet med kommande upphandlingar, 

genom att utveckla förfrågningsunderlag och 
upphandlingsdokument i dialog, men också för att öka marknadens 
intresse att inkomma med konkurrensmässigt starka anbud.  

Förvaltningen ska i sitt arbete med att föra dialog med marknaden 
även samarbeta med kommunens Näringslivsenhet, förvaltningen 
för Service samt övriga, förvaltningen för Vård & Omsorg samt 
nämnders förvaltningar som blir berörda i och med att nämnden för 
Individ & Familjeomsorg konkurrensutsätter delar av sin 
verksamhet. 

 

6. Nämndens huvudmanskap, insyn i och 
uppföljning av konkurrensutsatt verksamhet 
 

I Kommunallag (2017:725) anges att kommuner kan besluta att 
överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata 
utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller 
enskild individ som mottagit uppdraget om skötseln av en 
kommunal angelägenhet.  

Det anges vidare att om kommunen beslutar sig för att överlämna 
driften av en offentlig uppgift till en privat utförare, kvarstår ändå 
kommunen som huvudman för verksamheten. Detta innebär att 
nämnden för Individ & Familjeomsorg är huvudman för den 
verksamhet som lämnats över till externa utförare och ansvarar då 
ytterst för den verksamhet som utförarna bedriver.  

I Kommunallagen anges även att nämnderna ansvarar för att se till 
att all verksamhet som ingår i nämndens ansvarsområde bedrivs 
enligt mål, riktlinjer och föreskrifter, att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
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tillfredsställande sätt. Nämnden för Individ & Familjeomsorg är 
därför skyldig att kontrollera och följa upp verksamhet som genom 
avtal drivs i privat regi och att i avtalen med externa utförare tillse 
att allmänheten ges möjlighet till insyn i även denna del av 
verksamheten.1 

Nämnden har även ansvar för att säkerställa att den enskilda får 
de insatser som de är beviljade med stöd av Socialtjänstlagen 
(2001:453). 

För den verksamhet som drivs av extern utförare har nämnden 
inget arbetsgivaransvar eller arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaransvar 
och arbetsmiljöansvar är överlåtet till den som ansvarar för den 
dagliga driften.  

I Kommunfullmäktiges Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare2 anges 
att kontroll och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs i 
egen regi ska utformas på liknande sätt som för externa utförare. 

Granskningen ska bidra till kvalitetsutveckling så att medborgarna 
är nöjda med den verksamhet som kommunen ansvarar för.  

Vidare anges att respektive nämnd ansvarar för vad som anges i 
Kommunallagen kring att säkerställa att extern utföraren bedriver 
verksamhet enligt:  

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller  

- de mål och andra regleringar som kommunfullmäktige och nämnd 
har fastställt i kommunbudget, nämndbudget eller andra 
styrdokument. 

 

                                                      
1 När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, 
ska kommunen enligt 10 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) kontrollera och följa upp 
verksamheten. 

7. Verksamhetsområden inom Individ & 
Familjeomsorg   
 

Myndighet, stöd och behandling 

 Familjerätt & mottagning för barn och unga 

 Familjeenheten 

 Öppenvård barn och unga 

 Enheten för barn och unga 

 Vuxen öppenvårdsenhet 

 Funktionsstödsenheten 

 Vuxenenheten 

 
Bostad med särskild service, dagligverksamhet och korttidsboende 

 Servicebostäder 

 Bostad med särskildservice barn 

 Gruppbostäder  

 Korttidsvistelse  

 Daglig verksamhet 

 
Stöd i hemmet och sysselsättning 

 Personlig assistans 

 Korttidsvistelse, läger och korttidshem 

 Avlösarservice och ledsagning 

 Boendestöd och sysselsättning 

 

2 Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-10-11 § 144. 



KONKURRENSUTSÄTTNINGSPLAN  

NÄMNDEN FÖR INDIVID & FAMILJEOMSORG 

 
 
    

8. Verksamheter som är konkurrensutsatta   
 

8.1 Ledsagning och avlösning i hemmet 

 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun beslutade vid sitt 
sammanträde 17 februari 2009 att kommunen ska tillämpa LOV. 

Kungsbacka kommun har beslutat att tillämpa lag (2008:962) om 
valfrihetssystem, LOV, för ledsagarservice och avlösarservice i 
hemmet utifrån LSS. 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg och nämnden för Vård & 
omsorg har fått kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra och 
administrera certifieringen, godkänna utförare samt förvalta och 
följa upp avtal. Syftet är att öka utbudet av utförare inom 
ledsagning och avlösning och att därigenom öka valfriheten för den 
enskilde brukaren. 

 

8.1 Personlig assistans 

Om en brukare får Personlig assistans beviljad utgår en 
assistansersättning. När man får ersättning för personlig assistans 
betyder det att brukaren själv betalar för insatsen och har därmed 
rätt att själv välja utförare. 
 

9. Verksamheter som inte kan eller bör 
konkurrensutsättas   
 

Myndighetsutövning är en del av det kommunala uppdraget som 
inte är möjlig att konkurrensutsätta. Konkurrensutsättning kan inte 
heller ske av sådan verksamhet som enligt lag ska drivas av 
kommunen.  

Krisstöd är i dag placerat inom kommunal regi och bör inte 
konkurrensutsätts. Då stödet inte är en biståndsbedömd insats är 
det svårt att beräkna volym och uppnå kostnadseffektivitet vid en 
konkurrensutsättning.  

 

10. Verksamheter som kan utredas för 
konkurrensutsättning   
 

Samtliga verksamhetsområden inom individ och Familjeomsorg så 
när som Myndighetsutövning och Krisstöd kan utredas för 
konkurrensutsättning.  

 

Den 17 september 2020 gav Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
förvaltningen i uppdrag att se på möjligheterna att 
konkurrensutsätta behandlingsenheten (Öppenvård barn och 
Unga), bostad med särskild service och daglig verksamhet, samt 
att inkomma med tidsplan om fler områden Dnr 2019-00247. 

10.1 Boende med särskild service 

Boende med särskild service (BmSS) finns som gruppbostad och 
servicebostad. I både gruppbostad och servicebostad erbjuds/ges 
den enskilde stöd dygnet runt utifrån individuella behov. 
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Kungsbacka kommun har idag 27 gruppbostäder och 7 
servicebostäder. En av gruppbostäderna är för barn. 
 
 

10.1.1 Gruppbostäder 

Gruppbostäder är boenden för personer med fysiska eller 
socialpsykiatriska funktionsnedsättningar som har omfattande 
behov av tillsyn och omvårdnad, så att det är nödvändigt att 
personal finns till hands dygnets alla timmar. Gruppbostaden 
består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring lokaler 
för gemensamma aktiviteter samt personalutrymmen. En fast 
personalgrupp täcker de boendes hela stödbehov inklusive fritids- 
och kulturella intressen.  

 

10.1.2 Servicebostäder 

Servicebostäder är boenden för personer med fysiska eller 
socialpsykiatriska funktionsnedsättningar med mindre omfattande 
stödbehov än vid en gruppbostad. Servicebostäder är att se som 
ett mellanting mellan gruppbostad och ordinärt boende. En 
servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till 
gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i 
regel anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i 
samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas dygnet 
runt stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han eller hon 
behöver. 

10.2 Daglig verksamhet 

Individer med funktionsnedsättning, är i yrkesverksam ålder och 
inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande kan ansöka om 
daglig verksamhet.  

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som ska vara 
meningsfull och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap 
utifrån den enskildes behov. Syftet med insatsen är att bidra till den 
personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. 
Daglig verksamhet är en insats som främst riktar sig till individer 
med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad 
hjärnskada.  

10.3 Öppenvård barn och unga 

På öppenvårdsenheten Barn och Unga arbetar 15 
familjebehandlare med stöd- och behandlingsinsatser för barn och 
unga 0–20 år och deras familjer. Till enheten hör också ett 
Familjefridsteam med 3 behandlare som arbetar med våld i nära 
relation riktat till vuxna.  

Familjebehandlarna är uppdelade i ett barn- och ungdomsteam 
som arbetar på uppdrag av socialsekreterare på mottagning-, barn 
och ungdom-, familjehem- och familjerättsenheten. 

Familjefridsteamet arbetar främst utifrån biståndsuppdrag från 
Vuxenheten. I flera uppdrag arbetar Familjefridsteamet i ett tätt 
samarbete med familjebehandlarna och då med fokus på våldet i 
familjen.   
Enheten har ett systemiskt synsätt där de ser familjen som en 
helhet. Barnperspektivet och barns behov samt föräldraansvar och 
vuxenansvar är i centrum.  
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1. Bakgrund 
 

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

2. Konkurrensutsättning av kommunal drift 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg gav förvaltningen i uppdrag 
att se på möjligheterna att konkurrensutsätta Öppenvårdsenheten 
Barn och Unga, bostad med särskild service och daglig 
verksamhet. 

 

Förvaltningen ser att samtliga enheter som nämnden gav i uppdrag 
att undersöka är möjliga att konkurrensutsätta.   

 

 

3. Egenregianbud 

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

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

 

4. Förvaltningens förslag 
 

Förvaltningens förslag är att avvakta konkurrensutsättning av 
Öppenvårdsenheten Barn och Unga, bostad med särskild service 
och daglig verksamhet. 

Förvaltningens förslag är även att under 2021-2022 fokusera på att 
uppdatera förvaltningens förfrågningsunderlag på LOV av 
ledsagning och avlösarservice. Samt att arbeta med rutiner och 
information kring arbetet med valfrihet inom ledsagning och 
avlösarservice.  
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021 

  

Förslag till beslut   

Nämnden för Individ och Familjeomsorg beviljar utdelning ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021, enligt 

förslag till fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021, daterad 2021-03-31. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg har varje år att fördela medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse. 

Enligt stiftelsens bestämmelser ska utdelning ske till behövande bosatta i Kungsbacka kommun med 

fysiskt handikapp, företrädesvis rörelsehandikapp att användas till rekreationsresor i Sverige eller 

utomlands. Vid val av mottagare utses i första hand mottagare som ska använda medlen för vistelse på 

vegetariskt hälsohem med alternativ behandling eller dess motsvarighet. 

I år finns det 29 499 kronor att fördela ur stiftelsen. Förslaget är att dela ut 29 400 kronor.  

Sju ansökningar har inkommit, varav en för sent inkommen, där sex ansökningar uppfyller kriterierna 

för utdelning ur stiftelsen 2021.  

 

Urval  

Summan är jämnt fördelad mellan de behöriga sökande.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-31 

Förslag till fördelning av medel ur Erik Hjälmlövs stiftelse 2021, daterad 2021-03-31 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden  

Emelie Andersson, Ekonom Kommunledningskontoret 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Fördelning av medel ur Tage Larssons stiftelse 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beviljar utdelning ur Tage Larssons stiftelse 2021 enligt 

förslag till fördelning av medel ur Tage Larssons stiftelse 2021, daterad 2021-03-31.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har varje år att fördela medel ur Tage Larssons stiftelse. Enligt 

stiftelsens bestämmelser ska utdelning ske till behövande med psykiskt, fysiskt eller socialt 

funktionshinder, som lever under knappa omständigheter i avsikt att höja vederbörandes livskvalitet. 

Nämnden fattade 2008 beslut om att medel vartannat år ska fördelas till vuxna med barn under 18 år 

och vartannat år till vuxna utan barn. För 2021 ska medel fördelas till vuxna med minderåriga barn. I 

år finns det 83 632 kronor att fördela ur stiftelsen. Förslaget är att dela ut 40 400 kronor. 

Överskjutande belopp som ej delas år 2021 kvarstår som utdelning till år 2022.  

Tretton ansökningar har inkommit, varav en ansökan för sent inkommen, där sex ansökningar 

uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen år 2021.  

Urval 

Ansökningarna avseende vuxna utan minderåriga barn, personer med för hög inkomst har sorterats 

bort. Riktmärke om ca 7000 kr till sökande har förelegat vid bedömning och därutöver ansökans behov 

som uppgivits.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-31 

Förslag till fördelning ur Tage Larssons stiftelse, daterad 2021-03-31 

 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Emelie Andersson, Ekonom Kommunledningskontoret   
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kapten Menns fond 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att utdelning av Kapten Menns fond uteblir 2021 då 

inga ansökningar har inkommit.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har varje år att fördela medel ur Kapten Menns fond. Enligt 

fondens bestämmelser ska utdelning ske till en behövande ungdom i Kungsbacka, som fått 

rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område. 

I år finns det 11 389 kronor att fördela ur stiftelsen. Inga ansökningar har inkommit därav kvarstår 

utdelningen till fonden för år 2022. 

Information om Kapten Menns fond finns på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

 

Beslutet skickas till 

 

Emelie Andersson, Ekonom, Kommunledningskontoret 

 

 

 



 

 

Datum 

2021-05-12 
Diarienummer 

«Databas» «Diarienr» 

 

 

 

«AnvEnhet» 

AnvNamn 
«AnvTelnr» 

AnvFritext1 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppföljning och prognos april 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner uppföljning per april och prognos 2021. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppmärksammar kommunstyrelsen på prognosen för helåret 

med underskott på 8,6 miljoner kronor mot budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten för uppföljning och prognos april 2021 innehåller en ekonomisk redovisning av utfall och 

en prognos för helåret 2021. Utöver detta redovisas nämndens arbete och åtgärder med anledning av 

Covid- 19.  

 

Prognosen för helåret visar ett underskott på 8,6 miljoner kronor mot budget. 

 

Beslutsunderlag 

Aprilrapport 2021 tjänsteskrivelse, 2021-05-07 

Uppföljning och prognos april 2021, rapport 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Karin Martinsson     Fillitsa Grönberg 

Förvaltningschef     Ekonomi- och utvecklingschef 
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1 Inledning 

Sammanfattning 

Under årets första månader har arbetet för att nå en budget i balans fortsatt utifrån den åtgärdsplan som nämnden 

antog i februari 2020. Inom samtliga delar av förvaltningen genomförs åtgärder för att nå målet om budget i 

balans senast vid utgången av 2022. Redovisning av genomförda och pågående åtgärder återfinns i kapitel 2.1.1 

”Åtgärder vid budgetunderskott”. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg prognosticerar för helåret ett underskott på 8,6 miljoner kronor. 

Samtliga verksamheter prognostiserar ett överskott förutom verksamhetsområdet Myndighet, stöd och 

behandling. Det största underskottet prognostiseras på enheterna Funktionsstöd (-24,2 miljoner kronor), Barn 

och Unga (-4 miljoner kronor) och Vuxenenheten (-3,6 miljoner kronor). 

Köpta platser inom funktionsstöd är den enskilt största orsaken till det prognostiserade underskottet. Brist på 

bostäder med särskild service i egen regi innebär att förvaltningen behöver köpa externa boendeplatser, vilket är 

betydligt dyrare än att erbjuda plats i egen regi. 2020 och 2021 har inga nya boenden tillkommit i kommunen 

och förseningar har aviserats för kommande byggnationer. Tillgång till bostäder med särskild service i egen regi 

är en förutsättning för att nämnden för Individ & Familjeomsorg ska kunna nå en hållbar budget i balans. Se 

vidare under kapitel 2.1, ”Sammanfattning”. 

Antalet orosanmälningar till Barn och Unga ökade med 45 procent mellan åren 2018 – 2020 och ligger kvar på 

en hög nivå under de första tre månaderna 2021. Ökningen av orosanmälning återspeglas i en ökning av antalet 

dygn i köpt institutionsvård och stödboende som har ökat med 25 procent jämfört med samma period 2020. 

Även antal beslut om köpt öppenvård för barn och unga har ökat vid en jämförelse med föregående år. 

Vuxenenheten prognosticerar ett underskott till följd av ökade volymer av placeringar enligt lag om vård av 

missbrukare i vissa (LVM). 

Vad påverkar nämndens kostnader 

 

Flera faktorer påverkar nämndens kostnader. Senaste årens arbete med att ta fram underlag via exempelvis 

kostnad per brukare och stödbehovsmätningar har förbättrat förvaltningens förmåga att analysera, planera och 

genomföra sitt uppdrag. Under vintern 2020 – 2021 har förvaltningen för Individ & Familjeomsorg upphandlat 

en extern aktör för att genomföra en genomlysning av verksamhetsområdet Myndighet, stöd och behandling 

som länge haft stora underskott. 

Genomlysningen pekar på att det saknas politiskt beslutade riktlinjer om ambitionsnivå för Individ & 

Familjeomsorgs verksamhet, att det saknas dokumenterade verksamhetsuppdrag, att roll- och 

ansvarsbeskrivningar behöver förtydligas och arbetsprocesser dokumenteras. I modellen ovan motsvarar detta 

de första två stegen i vad som påverkar nämndens kostnader. Genomlysningen har tydliggjort att det finns behov 

av att arbeta vidare med dessa delar för att nå en långsiktigt hållbar verksamhet. 

Under våren startar ett arbete med att tydliggöra och strukturera såväl styrning och ledning som arbetsprocesser 
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inom Myndighet, stöd och behandling. Processkartläggningar av prioriterade processer, såsom 

handläggningsprocessen och processen för köpt vård pågår. Ytterligare kartläggningar ska göras successivt för 

att säkerställa effektiva processer och ett enhetligt arbetssätt. 

Politiskt antagna riktlinjer för att definiera den politiska ambitionsnivån kommer att tas fram och utifrån dessa 

ska verksamhetsspecifika rutiner skapas för att styra verksamhetens arbetssätt. Ett förbättringsarbete kring 

verksamhetssystemet Combine pågår. 

I maj kommer verksamhetsområdets samtliga 155 medarbetare samt chefer delta i en gemensam planeringsdag 

för att skapa delaktighet i hur verksamheten kan gå från reaktiv till proaktiv, hur befintliga resurser ska 

användas för att bäst nå dem vi är till för och hur verksamheten kan kvalitetssäkra sina insatser. 

I februari fattade Kommunstyrelsen beslut om fördelning av medel till extraordinära insatser med anledning av 

covid-19. Individ & Familjeomsorg tilldelades 1 miljon kronor för att tillfälligt kunna ha helgöppet på 

aktivitetshuset Regnbågen. Det innebär att förvaltningen från och med maj kan utöka stödet till individer med 

psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Nämndens kommentarer kring Coronaviruset, Covid-19 

Rådande pandemi har inneburit att nämndens verksamheter har behövt anpassa och ställa om. Under årets första 

månader har daglig verksamhet genomförts utflyttad på våra bostäder med särskild service och för deltagare 

med ordinärt boende erbjuds daglig verksamhet i ett fåtal lokaler. Beslutet fattades för att minska risk för 

smittspridning bland deltagarna. 

Samtliga brukare som har LSS - insats har erbjudits vaccination. Vaccination av medarbetare som arbetar 

brukarnära försenades något, men är nu pågående. 

Vilken påverkan pandemin har och kommer att ha på Individ & Familjeomsorgs verksamhet är ännu inte 

klarlagt. Socialstyrelsen publicerade i mars 2021 en lägesrapport om Individ & Familjeomsorg och påverkan av 

pandemin. Enligt rapporten finns det ännu inga säkra konsekvenser av pandemin för socialtjänsten utan mycket 

bygger på antaganden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg kommer att följa utvecklingen noga framåt för att 

vid behov kunna rikta insatser. 

Sjukfrånvaron har för perioden januari – april legat på 10,4 procent vilket är i nivå med 2020 (10,8 procent) men 

en högre nivå än före pandemin (8,5 procent 2019). 

Staten har fortsatt ersätta sjuklönekostnader som överstiger 1,07 procent. För perioden januari – mars har 

nämnden ersatts med 1,7 miljoner kronor. 
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2 Ekonomi 

2.1 Apriluppföljning drift 

Drift (belopp tkr) 

  

Jan-
April 
2020 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2020/2021 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Nämnd -622 -611,2 10,8 -1 955,8 -1 955,8 0,0 -3 683,1 

Stödfunktion och 
central verksamhet 

-16 582 
-19 

285,5 
-2 703,5 -65 300,6 -67 300,6 2 000,0 

-46 
977,1 

Myndighet stöd och 
behandling 

-83 481 
-84 

786,9 
-1 305,9 

-255 
423,8 

-225 123,8 -30 300,0 
-240 

438,8 

Bostad med särskild 
service 

-72 807 
-66 

853,1 
5 953,9 

-217 
069,8 

-224 219,8 7 150,0 
-212 

235,8 

Stöd i hemmet och 
sysselsättning 

-23 898 
-20 

188,1 
3 709,9 -67 132,2 -71 532,2 4 400,0 

-70 
478,7 

Daglig verksamhet 
-16 371 

-14 
134,3 

2 236,7 -45 107,3 -49 807,3 4 700,0 
-47 

153,2 

Privat assistans 
-18 432 

-17 
155,5 

1 276,5 -55 639 -59 139 3 500 
-51 

582,3 

Årets resultat 
-232 
193 

-223 
014,6 

9 178,4 
-707 

628,5 
-699 078,5 -8 550,0 

-672 
549,0 

Sammanfattning 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 8,6 miljoner kronor. 

Arbete utifrån nämndens åtgärdsplan 

Under årets första månader har arbetet för att nå en budget i balans fortsatt utifrån den åtgärdsplan som nämnden 

antog i februari 2020. Inom samtliga delar av förvaltningen genomförs åtgärder för att nå målet om budget i 

balans senast vid utgången av 2022. 

Förseningar av byggnation påverkar budget 

Underskottet finns på Myndighet, stöd och behandling som prognosticerar – 30,3 miljoner kronor. Främsta 

orsaken är köpta platser för bostad med särskild service LSS (- 24,2 miljoner kronor). 

Behovet av platser i bostäder med särskild service beskrivs årligen i nämndens lokalplan där prognosen visar en 

ökning med 19 brukare per år under de närmaste åren. 

Under 2020 och 2021 har inga platser i bostad med särskild service färdigställts i Kungsbacka kommun och 

förseningar har aviserats gällande samtliga kommande byggnationer enligt nedan: 



Nämnden för Individ & Familjeomsorg  Kungsbacka kommun 
Uppföljning och prognos april 2021 

 

   

 6 

 

Av de 36 platser som skulle färdigställas 2021 kommer de första 14 platserna vara klara för inflyttning först 

2022. Resterande bostäder kommer enligt nuvarande plan vara inflyttningsklara 2023 och därefter. Samtliga 

röda pilar i bilden ovan, innebär en ändring från ursprunglig tidplan. 

I nuläge finns 10 ej verkställda beslut om bostad med särskild service och 15 brukare som idag bor på externt 

boende bedöms kunna flytta till Kungsbacka om bostäder i egen regi funnits tillgängliga. Därtill tillkommer den 

årliga ökningen av individer med behov av plats i bostad med särskild service. En köpt plats i gruppbostad 

kostar i snitt 960 000 kronor mer årligen än om den bedrivs i egen regi. Köpt plats på serviceboende kostar i 

snitt 250 000 kronor mer än i egen regi. Utöver detta riskerar förvaltningen att få viten för ej verkställda beslut. 

En förutsättning för att nämnden ska kunna nå en hållbar budget i balans är tillgång till bostäder med särskild 

service i egen regi. 

Analys och kommentarer 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 8,6 miljoner kronor. 

Nämnd  

Prognos för nämnd är noll vid årsskiftet. 

Stödfunktion och central verksamhet 

Prognos vid årets slut är 2 miljoner kronor, som avser en mindre reserv som ej kommer att nyttjas fullt ut under 

året. 

Myndighet, stöd och behandling 

Verksamheten prognosticerar ett underskott på -30,3 miljoner kronor för helåret. 

Köpt verksamhet funktionsstöd står för det enskilt största prognostiserade underskottet. Antalet köpta platser har 

ökat markant de senaste åren till följd av brist på platser i bostad med särskild service i egen regi. Stora 

skillnader i kostnad mellan köpt plats och boende i egen innebär en påfrestning för förvaltningens ekonomi och 

är ett hinder för att nå en budget i balans. 

Även institutionsvård för vuxna inom missbruksområdet prognostiserar underskott till följd av ökade volymer 

av placeringar enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Trots ett tillskott på 16,5 miljoner kronor i budget mellan 2020 och 2021 prognosticerar Barn och Unga ett 

underskott om 4 miljoner kronor. Främsta orsaken till underskottet är köpt vård. Antalet orosanmälningar till 

Barn och Unga har ökat stort över åren. Under senare delen av hösten 2020 skedde en ökning som nu 
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återspeglas i ett ökat antal dygn i köpt institutionsvård och stödboende. Även antal beslut om köpt öppenvård 

barn och unga har ökat vid en jämförelse med föregående år vilket bidragit till enhetens prognosticerade 

underskott. 

Sjukfrånvaron har under januari - april 2021 legat på 4,4 procent (jämfört med 6 procent 2020 och 6,1 procent 

2019). Att sjukfrånvaron minskat jämfört med tidigare år skulle kunna förklaras med att medarbetare inom 

verksamhetsområdet i större utsträckning arbetar hemifrån nu och därmed också kan arbeta vid lättare 

sjukdomssymtom. Sjuklöneersättning från staten som överstiger 1,07 procent av lönekostnaden uppgår till 

136 000 kronor för perioden januari - mars 2021. 

Bostad med särskild service 

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 7,2 miljoner kronor för helåret. 

En bidragande orsak till överskottet är att verksamheten under början av året har haft vakanta platser (inflyttning 

har nu skett). Utöver det har verksamheten en reserv, i händelse av förändringar i verksamhet eller i brukares 

behov, som ej nyttjats. 

Under årets första månader har sjukfrånvaron legat på en något lägre nivå än motsvarande period 2020 men 

högre än före pandemin (9,7 procent 2021, 10,4 procent 2020, 6,1 procent 2019). Bostad med särskild service 

har fått sjuklöneersättning från staten på totalt 918 000 kronor för perioden januari – mars. 

Stöd i hemmet och sysselsättning 

Verksamheten prognosticerar ett överskott på 4,4 miljoner kronor för helåret 

Överskottet återfinns inom korttidsvistelse och läger, hemteam samt ledsagning/avlösarservice. Orsaken till 

överskottet beror till största del på att många brukare har avbokat insatser under pandemin. 

Verksamheten personlig assistans fortsätter att minska i volym. Under årets första fyra månader har två ärenden 

avslutats och verksamheten arbetar nu med 24 ärenden. 

Anpassningar av overheadkostnader, det vill säga administration och chef, har gjorts under året i och med den 

minskade volymen. 

Individ & Familjeomsorg har tilldelats särskilda medel till extraordinära insatser med anledning av covid-19 och 

kommer från och maj ha helgöppet på aktivitetshuset Regnbågen. Det innebär ett utökat stöd till individer med 

psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Sjukfrånvaron har under denna period legat på 14,7 procent (jämfört med 14,1 procent 2020 och 12,3 procent 

2019). Sjuklöneersättning från staten som överstiger 1,07 procent av lönekostnaden uppgår till 354 000 kronor 

för perioden januari - mars 2021. 

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott om 4,7 miljoner kronor. 

Överskottet beror på att verksamheten varit stängd de första veckorna i januari och därefter varit utflyttad till 

förvaltningens boenden med särskild service. Ett trettiotal deltagare som bor i ordinärt boende har själva avstått 

från insatsen dagliga verksamhet på grund av smittorisk. Detta har inneburit en lägre bemanning och bidragit till 

överskottet. 

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med tidigare år. Under perioden januari – mars låg den på 16,8 procent (jämfört 

med 11,4 procent 2020 och 12,6 procent 2019). Sjuklöneersättning från staten som överstiger 1,07 procent av 

lönekostnaden uppgår till 262 000 kronor för perioden januari - mars 2021. 

Privat assistans 

Förvaltningen har 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 
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assistansbolag. Då staten ersätter dessa kostnader för januari – april 2021 minskar således nämndens kostnader. 

  

2.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade 2020-02-20 om en åtgärdsplan för att klara uppdraget att nå en 

budget i balans. Flera delar av åtgärdsplanen kommer att hanteras inom den beräknade volymökningen då 

förvaltningen ser stadigt ökande volymer både inom LSS- och SoL-insatser. Målet är att nämnden för Individ & 

Familjeomsorg ska ha en budget i balans senast vid årsskiftet 2022/2023. Åtgärdsplanen för Individ & 

Familjeomsorg är framtagen med utgångspunkt i kostnad per brukare 2018 och följs därför upp mot 

kostnadsläget helår 2018. 

Flera av åtgärderna påbörjades 2019 och ett intensivt arbete för att nå en budget i balans fortgår utifrån plan. 

Återrapportering av genomförda åtgärder och dess effekter görs löpande till nämnden för Individ & 

Familjeomsorg, i separat ärende. 

Nedan redovisas planerade och pågående åtgärder 2021. 

Bostad med särskild service 

Under 2020 genomfördes stora effektiviseringar inom verksamhetsområdet Bostad med särskild service, genom 

att anpassa bemanning efter behov. Under de första månaderna 2021 har de direkta kostnaderna minskat med 

ytterligare ca 7,5 procent mot 2020 års nivå. Även de administrativa kostnaderna har minskat något jämfört med 

2020. 

Löpande åtgärder pågår för att förbättra processer och stöd till chefer avseende bemanningsekonomi. Bland 

annat har rutiner för användning av resurstid, tjänstledigheter och vikarier setts över och nattbemanning har 

effektiviserats. 

Daglig verksamhet 

Arbete pågår för att anpassa bemanningen efter behov. 2020 sades två verksamhetslokaler upp vilket får 

helårseffekt 2021. Fortsatt lokalöversyn sker under 2021. Brukargrupper slås samman till större grupper för att 

hantera de senaste årens volymökning samt lokalförändringen. 

Förvaltningens bemanningsenhet har centraliserats vilket effektiviserat hantering av bemanningen. 2020 

avvecklades poolen inom daglig verksamhet. Åtgärden beräknas ge en helårseffekt 2021 på 5 miljoner kronor. 

Läger och korttidsvistelse 

I juni 2020 genomfördes en extern genomlysning. Förvaltningen har en hög volym och en hög servicegrad inom 

läger och korttidsvistelse. Genom att göra en samlad bedömning av en individs samtliga insatser ska 

omfattningen av beslut kunna minskas. Beslut omprövas i regel vartannat år vilket innebär viss fördröjning av 

tänkt ekonomisk effekt. 

Jämfört med tidigare år har färre bifallsbeslut fattats. Däremot har antal dygn per beslut ökat. Fortsatt arbete 

krävs för att uppnå planerad effekt. 

Personlig assistans 

Under 2020 genomfördes en minskning av administrativ personal motsvarande 1,8 miljoner kronor. På grund av 

fortsatt minskning av volymer sker anpassningar av overheadkostnader under 2021. 

Den centraliserade bemanningsenheten förväntas under 2021 bidra till förbättrade processer för rekrytering och 

bemanning. 

Barn och Unga 

Genomsnittskostnaden per dygn i HVB/SIS behöver minska. Detta görs genom att öka beställarkompetensen 
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hos alla involverade roller samt genom att se över befintliga avtal vid uppföljning. 

För att minska kostnader har ramavtal tagits fram konsulentstödda familjehem och jourhemsverksamhet för barn 

och unga. Antalet dygn i konsulentstödda familjehem ska minska genom ett ökat fokus på nätverksarbetet och 

fortsatt prioritering att placera akut i barnets nätverk. 

Vuxen missbruk 

Åtgärder för att minska antalet dygn i externt boende pågår men effekten syns inte då det samtidigt skett en 

volymökning jämfört med 2020. 

Hela förvaltningen 

Förvaltningen har en pågående översyn av stödfunktioner och administration. 

  

2.2 Apriluppföljning investeringar 

Investeringar (belopp tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
Apr 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Årsbudget 
2021 

Avvikelse    
2021 

Löpande årliga investeringar      

Utgifter -981 -341 -2 500 -4 651 2 151 

Övriga investeringar      

Inkomster      

Utgifter      

Netto -981 -341 -2 500 -4 651 2 151 

Kommentarer 

Med anledning av det rådande läget har investeringarna inte varit ett prioriterat område under våren, prognosen 

visar på ca 2,5 miljoner kronor under 2021. 



Nämnden för Individ & Familjeomsorg  Kungsbacka kommun 
Uppföljning och prognos april 2021 

 

   

 10 

3 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge 
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Hanterad 
i 
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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, maj 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 68 % från 2018 till 2020. 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 

göras inom samtliga verksamheter, även de verksamheter som redan har fullföljt åtgärder i enlighet 

med beslutad åtgärdsplan.  
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-07 

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.   

 

Uppföljning av budget sker månadsvis på varje enhet för att noggrant följa eventuella avvikelser. Vid 

avvikelse gentemot budget ska enhetschef upprätta en handlingsplan. 

 

Ekonomisk uppföljning per 210430 
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Tkr 

Verksamhet  
Budget 
helår 

Avvikelse av 
budget% 

Prognos 
februari 

Prognos 
mars 

Prognos 
april 

Nämnd 1 956 6% 0 0 0 

Förvaltningsledning 65 822 14% 3 000 1 500 2 000 

Myndighet, stöd och behandling 225 124 -15% -25 920 -26 800 -30 300 

Bostad med särskild service 224 220 10% 5 200 7 150 7 150 

Stöd i hemmet och sysselsättning 73 010 16% 500 2 200 4 400 

Daglig verksamhet 49 807 15% 1 900 4 900 4 700 

Privat assistans 59 139 15% 2 500 2 500 3 500 

  699 078 1,3% -12 820 -8 550 -8 550 

 

 

Det prognosticerade underskottet inom Myndighet, stöd och behandling beror på köpta platser för 

bostad med särskild service, köpta platser inom barn och unga samt flera samt omhändertagande för 

tvångsvård.  

 

 

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 

 

Svar till kommunrevisionen angående granskningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar upprättat förslag till svar, daterad 2021-05-03, och 

översänder detta som eget till de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen önskar senast den 22 maj 2021 erhålla svar från nämnden för Individ & 

Familjeomsorg på nedanstående frågeställningar med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten angående granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

1.  Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas 

i rapporten?  

2. När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?  

3. Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade 

åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

Kommunrevisionen, Revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2021-03-

30 

Ernst & Young, Revisionsrapport, mars 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen  
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Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit revisionsrapport om granskning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningens syfte har varit att bedöma om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt 

kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut.  

 

Kommunrevisionen önskar senast den 22 maj 2021 erhålla svar från nämnden för Individ & 

Familjeomsorg på nedanstående frågeställningar med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten.  

1.  Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas 

i rapporten?  

2. När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?  

3. Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade 

åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten?  

 

Kommunrevisionen har bedömt att nämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete 

och inom ramen för granskningen har ett antal utvecklingsområden identifierats. Kommunrevisionen 

rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:  

1. Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. 

2. I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar för 

åtgärder. 

 

Svar på Kommunrevisionens frågor 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i att de brister som kommunrevisionen 

uppmärksammat, gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet, kräver åtgärder. Nämnden har därför 

tagit fram en plan för åtgärder vilket redovisas nedan under respektive rekommendation.  

Rekommendation 1 - Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt 
arbetsmiljöansvar, samt att detta sker i det anvisade systemstödet. 

Nämndens planerade åtgärder:  

1. En årlig genomgång kommer göras av alla delegeringar av arbetsmiljöuppgifter och stämmas 

av mot anställda chefer. Kommer att genomföras i mars-april 2021 och HR-enheten ansvarar 

för att det blir genomfört. 
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2. Två informationsinsatser per år till alla chefer om rutinen för delegering av 

arbetsmiljöuppgifter. Genomförs i maj och oktober 2021 och HR ansvarar för att det blir 

genomfört. 

Rekommendation 2 - I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra 
vem som ansvarar för åtgärder.  

Nämndens planerade åtgärder: 

1. Genomgång av alla risker och åtgärder som finns idag i systemstödet för att säkerställa dess 

relevans. Genomförs under maj-juni och HR ansvarar för att det blir genomfört. 

2. Utbildning i systemstödet för alla chefer i förvaltningen. Genomförs under juni-oktober 2021 

och HR ansvarar för att det blir genomfört. 

 

 

Karin Martinsson    Johan Sandström 

Förvaltningschef    Personalchef 
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Projektplan – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

 
 

Kommunrevisionen Kungsbacka kommun 
 

Bakgrund 

Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgi-

varen ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till 

att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.  

Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid på arbetsgivaren, i detta fall kommunen med 

dess styrelse och nämnder som ska tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs 

enligt lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka kommun. Nämnderna ansvarar för personalfrågor och 

arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges 

särskilt i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunrevisionen genomförde år 2017 en granskning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i kommunen1. Granskningen visade på flera utvecklingsområden. 

Exempelvis saknades mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Riskbedömningar och handlingsplaner genomfördes inte heller kontinuerligt och ur ett 

helhetsperspektiv. Under 2019 genomförde kommunrevisionen en uppföljning av 

granskningen. Uppföljningen visade att flertalet av de rekommendationer som riktats till 

kommunstyrelsen och som hade bäring på det övergripande arbetsmiljöarbetet i kommunen 

inte hade åtgärdats.  

De nämnder som granskades 2017 har identifierat fortsatta utmaningar i arbetsmiljön. 

Sjukfrånvaron är relativt hög inom nämnden för Förskola & Grundskola2 och nämnden för 

Vård & Omsorg3. Nämnden för Individ & Familjeomsorg4 har i sin budget för 2020 identifierat 

arbetsmiljö som ett utvecklingsområde, inte minst arbetet med organisatorisk och social 

arbetsmiljön.  

Den rådande Covid 19-pandemin har inneburit särskilda utmaningar i arbetsmiljöarbetet. För 

att personal inom särskilt utsatta verksamheter, såsom vård och omsorg och individ och 

familjeomsorg, ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen krävs regelbundna riskanalyser. 

Åtgärder behöver vidtas för att bemöta de risker som identifierats.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys 

bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. I God 

revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 

 
1 Granskningen omfattade kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Funktionsstöd samt nämnden för 

Förskola & Grundskola.  
2 6,2 procent totalt under 2019, men högre inom vissa verksamheter. Inom förskolan var sjukfrånvaron 8,3 procent under 

2019 
3 9,8 procent under 2019.  
4 Den tidigare nämnden för Funktionsstöd ingår numera i nämnden för Individ & Familjeomsorg. Under 2018 var 

sjukfrånvaron  
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i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat 

risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. 

Syfte och revisionsfrågor  

Granskningen syftar till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, 

riktlinjer och beslut.  

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig styrning 

av arbetsmiljöarbetet? 

o Framgår roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet tydligt i arbetsmiljöpolicy och 

uppgiftsfördelning? 

o Hur säkerställs att riskanalyser genomförs på ett systematiskt sätt i 

verksamheterna? 

o Finns ändamålsenliga policys, handlingsplaner och rutiner för 

arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt tillräckliga 

riskbedömningar och åtgärder avseende arbetsmiljön till följd av Covid 19-pandemin? 

Avgränsning 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.  

Revisionskriterier 

 Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse 

och nämnders ansvar. 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 och AFS 2015:4). 

 Kungsbacka kommuns policy för arbetsmiljö samt ytterligare styrande dokument för 

arbetsmiljöarbetet. 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för 

Vård & Omsorg samt nämnden för Individ & Familjeomsorg.  

Metod 

Granskningen genomförs genom dokumentstudier, intervjuer och fokusgrupper. 

Intervjuer kommer att genomföras med: 
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 Kommunstyrelsens presidium 

 HR-chef samt eventuell ytterligare relevant HR-funktion 

 Förvaltningschefer tillsammans med ytterligare medarbetare för de förvaltningar som 

ingår i granskningen 

 Gruppintervju med fackliga företrädare 

Intervjufrågor kommer att utarbetas utifrån syftet och revisionsfrågorna. Frågorna kommer 

att anpassas efter intervjupersonernas olika roller och ansvar.  

Inom ramen för granskningen kommer tre fokusgruppsintervjuer genomföras (en per 

granskad nämnd, ej kommunstyrelsen). Syftet med fokusgruppsintervjuerna är att få en 

bredare och djupare bild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och tillämpas i 

verksamheterna. Detta genom att fler får komma till tals under friare samtalsformer. I 

fokusgrupperna deltar cirka fem enhetschefer per verksamhet.  

 

Arbetsmoment: 

1. Fastställande av projektplan 

2. Granskningen introduceras för berörda. Sakkunniga vid EY ansvarar för detta 

3. Bokning av intervjuer och insamling av dokumentation 

4. Dokumentstudier – genomgång och analys av relevant dokumentation 

5. Upprättande av intervjufrågor 

6. Genomförande av intervjuer 

7. Genomförande av fokusgrupper 

8. Analys och rapportskrivning 

9. Intern kvalitetssäkring av rapporten 

10. Utkastet skickas till berörda för faktagranskning 

11. Utformning av skriftlig slutrapport 

12. Slutrapport skickas till revisorerna senast tio dagar före sammanträde 

13. Rapporten föredras för de förtroendevalda revisorerna vid ett tillfälle 

14. En kortrapport skapas 

15. Granskningen föredras för ansvariga nämnder om kommunrevisionen önskar detta 

och efter särskild beställning från kommunrevisionen.  

Kvalitetssäkring 

När rapporten avlämnas kommer den att vara faktaavstämd med företrädare, i första hand 

respondenterna, för de områden som granskats. 

Som en del i vårt kvalitetsarbete följer EY SKYREV:s riktlinjer avseende planering, 

rapportskrivning och avrapportering. Rapporten kommer också att genomgå en intern 

kvalitetssäkring av EY. Ansvarig för kvalitetssäkringen kommer Liselott Daun att vara.  
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Projektorganisation 

Granskningen genomförs på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka 

kommun. Från EY deltar Rebecka Rask och ytterligare en medarbetare. Rebecka Rask 

kommer att vara projektledare och ansvara för granskningens genomförande. 

Kontaktperson från kommunrevisionen är Hans-Åke Fryklund. 

Prövning av sakkunnigas oberoende och integritet 

Oberoende och integritet är av grundläggande betydelse för den sakkunniges förtroende hos 

uppdragsgivaren, granskad nämnd/styrelse eller andra berörda. Inför varje uppdrag skall 

därför prövas om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för den sakkunnige.  

I detta uppdrag har inget framkommit som kan ifrågasätta de sakkunnigas oberoende och 

integritet. 

Tidsplan och kostnad 

Granskningen genomförs under hösten 2020 och avrapporteras preliminärt vid revisorernas 

sammanträde i januari 2021.   

 

Mikaela Bengtsson, Göteborg den 21 september 2020 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt 

kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut.  

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:  

 Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun har antagit mål för arbetsmiljöarbetet. Det 

är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar med arbetsmiljömålen eller hur de 

förväntas arbeta med dem. 

 Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker 

ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa. 

Riskbedömningar sker i två olika forum.  Vi menar att det medför en risk att det saknas 

en samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Handlingsplaner 

för hantering av arbetsmiljörisker saknar i flera fall en angiven ansvarig person för de 

åtgärder som ska vidtas. 

 Det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Denna kan förtydligas i några 

avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för att ta fram mål för 

arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet att returnera 

arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Stickprov visar att det 

finns brister vad gäller chefers signering av sina arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen 

för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 

 Vad gäller kommunens arbetsmiljöarbete i förhållande till Covid-19-pandemin visar 

granskningen att en skarp uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att 

statliga myndigheter uppmanat arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra 

hemarbete. Vidare har det funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose 

skyddsmaterial. 

Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen delvis 

har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete och att granskade nämnder i stort 

säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har 

förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen senast granskade och följde upp 

arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom ramen för granskningen identifierat 

ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning av detta nedanstående 

rekommendationer. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- 

och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att: 

o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar. 

o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv, 

det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.  

 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att 

inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 

arbetsmiljöarbete.  

 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och 

medarbetare.  

 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs 

av skyndsamma åtgärder. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt 

att detta sker i det anvisade systemstödet.  

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Vi rekommenderar nämnden för Förskola & Grundskola att: 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete. Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, 

nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Förskola & Grundskola. I God 

revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 

i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat 

risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. Mer information om bakgrunden till 

granskningen finns i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, 

riktlinjer och beslut.  

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig styrning 

av arbetsmiljöarbetet? 

o Framgår roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet tydligt i arbetsmiljöpolicy och 

uppgiftsfördelning? 

o Hur säkerställs att riskanalyser genomförs på ett systematiskt sätt i 

verksamheterna? 

o Finns ändamålsenliga policys, handlingsplaner och rutiner för 

arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt tillräckliga riskbedömningar 

och åtgärder avseende arbetsmiljön till följd av Covid 19-pandemin? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och 

nämnders ansvar. 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 och AFS 2015:4). 

 Kungsbacka kommuns policy för arbetsmiljö samt ytterligare styrande dokument för 

arbetsmiljöarbetet. 

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 
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1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och fokusgrupper. 

Förteckning över dokument samt intervjupersoner finns i bilaga 3.  

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för 

Vård & Omsorg samt nämnden för Individ & Familjeomsorg. Granskningen avgränsas i 

enlighet med ställda revisionsfrågor och till att avse berörda nämnder.  
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2. Styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2.1. Vår bedömning 

  

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 

att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska se till att det finns 

en tydlig, politiskt beslutad rollfördelning och att ansvariga chefer signerar sitt 

arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska också se till att riskanalyser av arbetsmiljön 

genomförs kontinuerligt och att åtgärder vidtas för att hantera identifierade risker. Därtill 

ska det finnas en policy som tydliggör övergripande målsättningar för arbetsmiljöarbetet 

samt rutiner som konkretiserar arbetet. Granskningen visar att dessa styrdokument finns 

på plats och efterlevs generellt, men att det finns vissa brister som redogörs för nedan. Vi 

bedömer att kommunstyrelsen delvis har tillsett en ändamålsenlig styrning av 

arbetsmiljöarbetet samt att granskade nämner i stort har tillsett detsamma.  

 

Granskningen visar att det finns en riktlinje för uppgiftsfördelning. Vi bedömer att denna 

kan förtydligas i några avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för 

att ta fram mål för arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet 

att returnera arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Vidare visar 

stickprov att det finns brister vad gäller chefers signering av arbetsgivaransvar inom 

förvaltningen för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 

 

Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker 

ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa. 

Riskbedömningar sker i två olika forum. Vi menar att det medför en risk att det saknas en 

samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Därtill visar 

granskningen att handlingsplaner för hantering av arbetsmiljörisker i flera fall saknar en 

angiven ansvarig person för de åtgärder som ska vidtas. Handlingsplanerna innehåller 

också i vissa fall åtgärder som daterar flera år bakåt i tiden utan att dessa markerats som 

slutförda.  

 

Granskningen visar att det finns mål för arbetsmiljöarbetet samt en arbetsgivarpolicy som 

inkluderar hälsa och arbetsmiljö. Det är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar 

med arbetsmiljömålen eller hur de förväntas arbeta med dem. Kommunens rutiner för 

arbetsmiljöarbete dokumenteras i en särskild arbetsmiljömodul i ett verksamhetssystem. 

Där återfinns också styrdokument för arbetet. Av granskningen framkommer att fackliga 

representanter och medarbetare inte har åtkomst till systemet. Det gör att 

arbetsmiljöarbetet uppfattas som mindre transparent.  
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2.2. Iakttagelser 

 

2.2.1. Vision och budget 

Med utgångspunkt i kommunens vision 2030 har kommunfullmäktige beslutat om 

kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden. I budget för 2020 finns inget mål 

som direkt avser arbetsmiljö. Till målet Ett medskapande samhälle och en öppen attityd har 

fullmäktige beslutat om fokusområdet Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 

modiga och medskapande medarbetare och ledare. De kommunövergripande målen med 

fokusområden ska brytas ned till nämndmål. Nämnden för Vård & Omsorg samt nämnden för 

Individ & Familjeomsorg har beslutat om nämndmål med bäring på arbetsmiljö. Nämnden för 

Förskola & Grundskola har inte har gjort det1.  

 

2.2.2. Arbetsgivarpolicy 

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en arbetsgivarpolicy som utgör kommunens 

arbetsgivarpolitiska inriktning. Arbetsmiljö och hälsa är en del i policyn. Enligt policyn ska varje 

medarbetare vara medveten om och bidra till en god arbetsmiljö. Policyn tydliggör kommunens 

övergripande målsättningar för arbetsmiljön. Av policyn framgår inte hur nämnderna förväntas 

konkretisera policyn i sina respektive verksamheter.  

 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 om mål för arbetsmiljöarbetet som ska utgöra 

ett komplement till arbetsgivarpolicyn. Målen avser fysisk, digital, social och organisatorisk 

arbetsmiljö. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och följa upp målen för 

kommunens nämnder. Målen gäller även kommunens nämnder, men det framgår inte hur 

nämnderna förväntas arbeta med målen. I intervju uppges att aktiviteter ska formuleras utifrån 

arbetsmiljömålen. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av några dokumenterade 

aktiviteter kopplade till målen.  

 

Målen ska utvärderas i juni 2021 och därefter vartannat år. Detta ska ske partsgemensamt. I 

intervjuer uppges att det är målformuleringarna som ska utvärderas enligt denna intervall. 

Målen i sig och aktiviteter kopplade till dem ska följas löpande i samband med ordinarie 

rapporteringstillfällen.  

 

Mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet: 

 
1 Enligt uppgift har nämnden för Förskola & Grundskola påbörjat arbete med att i samverkan bryta ned 
arbetsmiljömålen.  

 Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete.  

 Sjukfrånvaron ska minska.  

 Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt 

dess tillämpning.  

 Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under 

arbetsdagen.  

 Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet. 
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2.2.3. Roller och ansvar 

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder anges att nämnderna är 

anställningsmyndighet för all personal i förvaltningen, undantaget förvaltningschef som 

anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden.  

 

HR-kompetens finns dels vid den kommuncentrala HR-avdelningen, dels inom respektive 

förvaltning. Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg delar personalchef. Den 

kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att hålla styrdokument uppdaterade. Av 

intervjuer framkommer att stödet från HR såväl centralt som inom förvaltningarna upplevs 

fungera väl.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat om en riktlinje för ansvar och uppgiftsfördelning av 

arbetsmiljöuppgifter. Av riktlinjen framgår ansvar för arbetsmiljöarbetet fördelat från 

kommunfullmäktige och vidare ned till respektive chefsled fram till medarbetarnivå. 

 

Av riktlinjen framgår att respektive nämnd ska se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram. 

Samtidigt anges att respektive förvaltningschef ska se till att det finns arbetsmiljömål och att 

dessa följs upp. Intervjuade menar att framtagande av mål är ett gemensamt ansvar mellan 

nämnd och förvaltning, men att det är nämnden som är formellt ansvarig för att mål finns.  

 

I riktlinjen anges att förvaltningschef ska se till att det av uppgiftsfördelningen framgår hur 

uppgiftsfördelningen ska se ut vid chefers sjukfrånvaro eller semester. Granskningen visar att 

detta inte framgår av uppgiftsfördelningen.  

 

Ansvar för arbetsmiljöuppgifter ska enligt lag signeras av ansvarig chef. I Kungsbacka kommun 

sker detta elektroniskt genom kommunens verksamhetssystem för diarieföring. Av intervjuer 

framkommer dock att det bland chefer finns viss osäkerhet kring hur signeringen sker. Chefer 

ska också kunna returnera arbetsmiljöuppgifter om chefen i fråga inte anser sig ha 

förutsättningar att ta ansvar för dem. Av riktlinjen för ansvar och uppgiftsfördelning framgår att 

enhetschef/rektor samt arbetsledare/biträdande rektor eller motsvarande ska returnera varje 

arbetsmiljöuppgift som de saknar befogenhet, kompetens eller resurser att utföra. För övriga 

chefsnivåer specificeras inte att det finns möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter. Av 

intervjuer framgår att chefer känner till möjligheten att returnera arbetsmiljöuppgifter. 

Intervjuade enhetschefer ifrågasätter dock huruvida det är möjligt att i praktiken avsäga sig ett 

arbetsmiljöansvar. Det upplevs finnas en förväntan på respektive chef att acceptera 

arbetsmiljöuppgifterna oavsett chefens förutsättningar att genomföra dem. 

 

Stickprov av signerade uppgiftsfördelningar 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts av tre uppgiftsfördelningar per 

granskad förvaltning. Vi har begärt ut ansvarig chefs signering av arbetsmiljöansvaret i syfte 

att granska om uppgiftsfördelningar mottagits och signerats.  
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Stickprovsgranskningen visar att ett särskilt 

boende inom förvaltningen för Vård & Omsorg 

har totalt fyra enhetschefer. Vi har inom ramen 

för stickprovet tagit del av signerad 

uppgiftsfördelning för tre av dessa. I ett av dessa 

signeringsdokument stämmer inte det angivna 

särskilda boendet med det boende som 

stickprovet avser. Vi noterar också att 

förvaltningen för Vård & Omsorg inte enbart 

använder den digitala signeringsfunktion som 

kommunen i stort uppges använda för signering 

av uppgiftsfördelning. Vissa av de 

signeringsdokument som vi tagit del av inom 

ramen för granskningen är i fysisk blankettform. Dessa blanketter har olika utföranden. För 

enheten ekonomi/analys har vi mottagit två signerade uppgiftsfördelningar, trots att enheten 

enligt kommunens webbplats enbart har en ansvarig chef. Från förvaltningen för Individ & 

Familjeomsorg har vi inte tagit del av signerad uppgiftsfördelning för en utav enheterna.  

 

2.2.4. Systemstöd för praktiskt utförande av arbetsmiljöarbetet 

För att upprätta en struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet använder kommunen 

systemstödet Stratsys med en särskild arbetsmiljömodul. I modulen finns ett årshjul som visar 

vad som ska genomföras inom ramen för arbetsmiljöarbetet. I årshjulet ingår följande punkter: 

 

 Årlig uppföljning 

 Tillbud 

 APT 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 Arbetsmiljörond/skyddsrond 

 Rutin vid kränkande särbehandling 

 Rutiner och handlingsplan för en drogfri arbetsplats 

 Olyckor/ohälsa och allvarligare tillbud 

 Utvecklingssamtal 

 

Intervjuade menar att systemstödet bidragit till en förbättrad systematik i arbetsmiljöarbetet. 

Som utvecklingsområde nämns att systemstödet inte skickar påminnelse om när en uppgift 

ska genomföras. En förvaltning har dock löst detta genom att lägga in aktiviteterna i kalendern 

kopplat till mailprogrammet. 

 

Enhetschefer och fackliga representanter ser det också som en brist att fackliga representanter 

och medarbetare inte har läsbehörighet i systemstödet. Detta uppges skapa merarbete, 

exempelvis där mötesprotokoll dokumenteras både i systemstödet och i ett pappersdokument 

för att medarbetare ska kunna ta del av information. Det medför också att olika förvaltningar 

Vård & Omsorg Enhet 1   

Enhet 2   

Enhet 3   

Förskola & 

Grundskola 

Enhet 1  .  

Enhet 2   

Enhet 3   

Individ & 

familjeomsorg 

Enhet 1  

Enhet 2  

Enhet 3  

Tabell 1: EY:s bedömning av genomförda 

stickprov avseende signering av 

arbetsmiljöansvar 
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kommunicerar utfall av möten på olika sätt och att handlingar sparas på olika platser. 

Intervjuade anser att det hade varit mer inkluderande gentemot medarbetare om även de 

kunde följa status på aktiviteter.  

 

2.2.5. Rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud 

En rutin finns för rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud. Av rutinen framgår att alla 

anmälningar av tillbud ska rapporteras av medarbetare. Av rutinen framgår vad som räknas 

som ett tillbud, allvarligt tillbud och olycksfall/ohälsa i arbetet.  

 

Sedan 2020 sker inrapportering av tillbud genom ett webbaserat informationssystem. Tidigare 

gjordes rapportering av tillbud genom en fysisk blankett. I intervjuer framkommer en enig bild 

om att användandet av informationssystemet har förbättrat förutsättningarna för rapportering 

av tillbud. Det är inte längre en risk att en anmälan om tillbud ska försvinna eller inte nå 

ansvarig chef. Intervjuade menar också att det webbaserade systemet ökar sannolikheten för 

att tillbud rapporteras.  

 

2.2.6. Arbete med riskanalyser 

Information om när och hur riskbedömningar ska göras finns på kommunens intranät. 

Riskbedömningar uppges genomföras löpande. Fysiska arbetsmiljörisker identifieras i 

samband med den arbetsmiljörond som ska genomföras minst en gång per år. Psykosociala 

arbetsmiljörisker uppges främst fångas upp i samband med utvecklingssamtal. I kommunen 

finns en mall för riskbedömning inför ändring i verksamhet. I mallen ska förändringar av 

verksamheten och eventuella risker beskrivas samt vilka åtgärder som avses vidtas. 

 

Vidare finns en mall finns för handlingsplan utifrån genomförd riskbedömning. I mallen ska 

anges vilket arbetsmoment som avses, vad som brister, vem som är ansvarig och vilka 

åtgärder som ska vidtas.  

 

Av intervjuer framkommer att riskbedömningar i huvudsak genomförs inför större förändringar 

i verksamheten och inför förändringar som anses ha en negativ inverkan på verksamheten. 

Intervjuade lyfter en medvetenhet om att riskbedömningar ska göras inför alla former av 

förändringar, men menar att detta är en resursfråga. Vidare uppges att medarbetarsamtal är 

ett forum för löpande riskanalys. Det finns en viss osäkerhet i förvaltningarna kring när 

riskbedömningar ska göras. Intervjuad förvaltningschef för Förskola & Grundskola menar att 

riskbedömningar sker i verksamheten löpande, men att förvaltningen kan bli bättre på att 

systematisera detta. Det saknas en rutin för genomförande av återkommande, heltäckande 

riskanalyser.  

 

Riskbedömningar sker också i verksamhetssystemet för inrapportering av tillbud. När ett tillbud 

rapporterats in i verksamhetssystemet ska en bedömning göras av allvaret i tillbudet samt 

sannolikheten att samma händelse inträffar igen. Kommunen uppges arbeta med att 

synkronisera de båda verksamhetssystemen.  
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Stickprov riskbedömning och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Inom ramen för granskningen har stickprov genomförts avseende förekomst samt utformning 

av riskbedömningar och handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Riskbedömning och handlingsplan för tre enheter per förvaltning har begärts in. I stickprovet 

har vi granskat om riskbedömning och handlingsplan finns för respektive enhet. Vidare har vi 

granskat om enheten har beaktat såväl fysiska som organisatoriska och sociala 

arbetsmiljörisker.  

 

  

Nämnd Enhet 

Riskbedömning 
Handlings-

plan 
EY:s kommentar 

Fysisk 
Organisatorisk 

& social 

VO 

Enhet 1  

    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 

ansvarig person. 

Enhet 2  

    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 

ansvarig person. 

Enhet 3  

    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 

ansvarig person. 

 Ett stort antal åtgärder daterar till 

2019.  

IF 

Enhet 1  
    Flera åtgärder i handlingsplanen 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 2 

    Flera åtgärder i handlingsplanen, 

såväl pågående som avslutade, 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 3  

    Samtliga åtgärder i handlingsplanen 

utom en saknar angiven ansvarig 

person.  

FG 

Enhet 1  

    Flera åtgärder i handlingsplanen, 

såväl pågående som avslutade, 

saknar angiven ansvarig person. 

 Vissa åtgärder daterar till 2019.  

Enhet 2  
    Samtliga åtgärder i handlingsplanen 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 3      Bortfall* 

Tabell 2: EY:s bedömning av genomförda stickprov avseende förekomst av riskbedömning och 

handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

*Stickprovet bedömdes ej vara tillämpligt då enheten har en fristående huvudman. 
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3. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

3.1. Vår bedömning 

3.2. Iakttagelser 

3.2.1. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt fullmäktiges riktlinje följas upp årligen. Av 

riktlinjen framgår att: 

 

 Nämnden ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp 

 Förvaltningschef ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.  

 

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av årshjulet för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Av årshjulet framgår att uppföljningen ska baseras på en checklista. Frågor 

i checklistan avser exempelvis hur arbete med friskfaktorer genomförs, om utredning sker av 

allvarliga tillbud och om kunskap finns om de föreskrifter och policies för arbetsmiljöarbetet 

som gäller på arbetsplatsen. Respektive granskad nämnd följer upp arbetsmiljöarbetet utifrån 

checklistan en gång årligen.  

 

I Vård & Omsorgs samt i Förskola & Grundskolas uppföljningsrapporter saknas information 

om hur resultatet av uppföljningen ska hanteras. Förvaltningen för Förskola & Grundskola 

uppger att uppföljningsrapporten legat till grund för material som tagits fram inför 

arbetsplatsträffar. I Individ & Familjeomsorgs uppföljningsrapport finns viss information om hur 

resultatet av uppföljningen ska hanteras. Det är varken av rapporter eller intervjuer tydligt hur 

resultatet av uppföljning utifrån checklistan väver in i kommande års systematiska 

arbetsmiljöarbete.  

 

Den kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att följa upp kommunens arbetsgivarpolicy. 

Då arbetsgivarpolicyn antogs i juni 2019 har den ännu inte följts upp.  

 

3.2.2. Uppföljning inom ramen för ordinarie uppföljning 

I delårsrapport per augusti sker uppföljning av det kommunövergripande arbetet kopplat till 

kommunens medarbetare. I uppföljningen nämns arbetsmiljöarbetet med anledning av 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ska arbetsgivaren årligen följa upp systematiken i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att kommunstyrelsen och granskade 

nämnder i stort säkerställt detta.  

 

Granskningen visar att uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av kommunens 

årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Respektive nämnd tar årligen fram en 

uppföljningsrapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att systematiken i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i rapporterna. I rapporterna saknas dock en 

utförlig utvärdering av resultatet. Det är heller inte tydligt hur resultatet kopplas till 

kommande års arbetsmiljöarbete. 
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utbrottet av Covid-19. Arbetet uppges ha främjats av en god samverkan med 

arbetstagarorganisationerna och ha gett organisationen, chefer och medarbetare goda 

förutsättningar att hantera förändringar.  

 

I delårsuppföljningen redogörs också för de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts för 

kommunens chefer. I delårsuppföljningen sker uppföljning av ett antal personalmått, bland 

annat andel medarbetare som arbetar heltid, personalomsättning och sjukfrånvaro. Resultatet 

för januari – juni 2020 jämförs med samma period föregående år. 

 

3.2.3. Medarbetarundersökning 

Från och med 2020 har kommunen gjort om sin struktur för medarbetarundersökningar. 

Tidigare genomfördes en större undersökning vartannat år. Numera genomförs en 

kommunövergripande medarbetarenkät årligen med frågor om hållbart 

medarbetarengagemang och i vilken grad en medarbetare är benägen att rekommendera 

kommunen som arbetsplats. Därutöver avser kommunen under 2021 påbörja arbete med så 

kallade pulsmätningar med frågor kopplat till hållbart medarbetarengagemang. Avsikten är att 

sådana pulsmätningar ska genomföras fyra gånger per år.  
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4. Riskbedömningar och åtgärder med anledning av Covid-19-

pandemin 
 

4.1. Vår bedömning 

 

4.2. Iakttagelser 

Av intervjuer framkommer att såväl chefer på olika nivåer som fackliga representanter anser 

att arbetsmiljöarbetet under pandemin överlag har fungerat väl. Extra samverkansgrupper på 

kommuncentral nivå har införts. Detta arbetssätt upplevs ha bidragit till dialog och förankring i 

arbetsmiljöarbetet. Strukturen i systemstödet för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med 

rutiner och lathundar, anses ha varit till hjälp i arbetet under pandemin.  

 

I samband med hantering av Covid-19-pandemin har riskbedömningar genomförts så nära den 

berörda verksamheten som möjligt. Riskbedömningar har inte gjorts på kommuncentral nivå. 

HR centralt har istället fungerat som ett bollplank gentemot verksamheterna i arbetet med 

riskbedömningar. I intervju uppges att Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg har varit 

de förvaltningar som genomfört flest riskanalyser. Förvaltningarna uppges ha varit 

konsekventa i att genomföra riskbedömning före en förändring i arbetssätt, såsom användande 

av skyddsmaterial. 

 

Av arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Covid-19-pandemin har 

medfört betydande risker för ohälsa bland medarbetare, inte minst i granskade nämnder. 

Under pandemin har ansvariga myndigheter kontinuerligt uppdaterat sina 

rekommendationer för arbetsplatser generellt samt för skolor, förskolor, inom hemtjänst 

samt på olika typer av omsorgsboenden.  

 

Utifrån kraven i arbetsmiljölagstiftningen och rådande rekommendationer bedömer vi att 

kommunstyrelsen delvis säkerställt tillräckliga åtgärder. Granskningen visar att en skarp 

uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att statliga myndigheter uppmanat 

arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra hemarbete. Medarbetare som hade 

möjlighet att arbeta hemifrån uppmanades dock att göra det från och med mars månad. Vi 

noterar således en skillnad i skärpa mellan dessa uppmaningar. Vi noterar också att det 

funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose skyddsmaterial.  

 

Vi bedömer att nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Vård & Omsorg samt 

nämnden för Individ & Familjeomsorg i stort har vidtagit tillräckliga åtgärder. Nämnderna 

har säkerställt kontinuerliga riskbedömningar i verksamheterna kopplat till pandemin. 

Åtgärder har vidtagits i syfte att minska identifierade risker.  
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Granskningen visar att bedömning av riskfaktorer inom arbetsmiljö kopplat till Covid-19-

pandemin har gjorts i samtliga tre förvaltningar. Riskbedömningar med handlingsplan finns 

också på enhetsnivå. I tabellen nedan redovisas ett urval av identifierade risker och åtgärder 

från den förvaltningsövergripande riskanalysen med handlingsplan2. Vi noterar att status på 

åtgärder varierar, där vissa åtgärder inom Förskola & Grundskola är markerade som ej 

påbörjade. Aktiviteter har dockpåbörjats på enheterna. En plan för pandemiberedskap samt 

en handlingsplan vid eventuell bemanningsbrist har tagits fram.  

 

 

 Risk Åtgärd Status 

Ansvarig 

tjänsteperson 

framgår 

Individ & 

Familjeomsorg 

Misstänkt eller 

konstaterad smitta 

hos brukare eller 

klient 

Tillämpa basala hygienrutiner 

och följa rekommendationer 
Avslutad Nej 

Använda plexiglas Avslutad Nej 

Oro för smitta 

 

Kontinuerlig och tydlig information Pågående Nej 

Kontinuerlig och tydlig information 

Kontakt vikariecenter 
Avslutad Nej 

Vård & 

Omsorg 

Misstänkt eller 

konstaterad smitta 

hos kund/patient* 

Följa rekommendationer 

Folkhälsomyndigheten 
Avslutad Nej 

Förstärkt uppdrag hygienombud Pågående Ja 

Hygienutbildning för chefer och 

skyddsombud 
Avslutad Ja 

Användande av munskydd i 

samband med ansiktsnära vård 
Pågående Nej 

Förskola & 

Grundskola 

Misstänkt smitta hos 

barn/elever 
Basala hygienrutiner Pågående Nej 

Oro för smitta, ökad 

arbetsbelastning som 

följd av hantering av 

oro hos t.ex. föräldrar, 

barn/elever, oro för att 

bli förflyttad 

Tydlig fortlöpande information Pågående Nej 

Kontinuerlig dialog med närmaste 

chef 
Pågående Nej 

Gemensam dialog i 

arbetsgrupperna om rutiner och 

ambitionsnivå vid förändrad/låg 

bemanning 

Ej påbörjad Nej 

Minskad bemanning 

samt vikariebrist 

Se över organisering av 

undervisning för äldre 
Ej påbörjad Nej 

Se över organisering av 

undervisning för yngre år 
Ej påbörjad Nej 

Se över organisering av 

undervisning inom 

förskoleverksamheten 

Ej påbörjad Nej 

 
2 Vi har inom ramen för granskningen inte granskat de riskanalyser som genomförts på enhetsnivå under 
pandemin. 
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Tabell 3: EY:s sammanfattning av identifierade risker och utvalda åtgärder med anledning av 

arbetsmiljörisker kopplat till Covid-19-pandemin.  

* Inom förvaltningen för Vård & Omsorg har ett särskilt Covid-team inrättats inom 

hemsjukvården. Teamet har arbetat med samtliga brukare som varit misstänkt eller konstaterat 

smittade. I samband med detta genomfördes en särskild riskanalys. Under tiden som Covid-

teamet varit igång har veckovis uppföljning skett med ansvarig enhetschef. Vid dessa möten 

har medarbetare kunnat föra fram eventuella risker och åtgärder.  

 

Utöver de risker och åtgärder som framgår av ovan sammanställning har ett antal ytterligare 

risker framkommit vid intervjuer:  

 

► Ingen av de förvaltningar som ingår i granskningen har haft brist på skyddsmaterial 

under pandemin, annat än i undantagsfall. Att säkra tillgång till skyddsutrustning har 

dock varit tidskrävande för berörda enhetschefer. Inom förvaltningen för Förskola & 

Grundskola har enhetschefer själva fått säkra tillgång till skyddsutrustning, vilket varit 

tidskrävande och lett till önskemål om att kommunen centralt skulle samordna 

tillgången till skyddsutrustning.  

 

► I mars uppmanades medarbetare som hade möjlighet att arbeta hemifrån att göra det. 

I november, det vill säga åtta månader in i pandemin, beslutades att alla medarbetare 

som kan arbeta hemifrån ska göra det. 

 

► Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg saknar vissa enheter hygienombud3. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ett hygienombud är en utsedd medarbetare med särskilt ansvar att förmedla information till övriga 
medarbetare om exempelvis hygienrutiner.  
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

 Har kommunstyrelsen och granskade 

nämnder säkerställt en 

ändamålsenlig styrning av 

arbetsmiljöarbetet? 

 

Delvis. De styrdokument som krävs enligt 

Arbetsmiljöverket finns på plats. Det är dock otydligt 

hur nämnderna arbetar med mål för arbetsmiljön. 

Riktlinjen för uppgiftsfördelning kan förtydligas på ett 

antal punkter. Stickprov visar dessutom vissa brister 

vad gäller chefs signering av arbetsmiljöuppgifter. 

Strukturen för riskanalys kan förbättras för att 

säkerställa att risk för ohälsa analyseras övergripande 

och kontinuerligt och inte enbart vid förändring av 

verksamhet.  

 Har kommunstyrelsen och granskade 

nämnder säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Ja, i stort. Uppföljning görs årligen, men kan förbättras 

genom att förtydliga hur resultat av uppföljningen ska 

tillämpas i kommande års arbete med den 

systematiska arbetsmiljön.   

 Har kommunstyrelsen och granskade 

nämnder säkerställt tillräckliga 

riskbedömningar och åtgärder 

avseende arbetsmiljön till följd av 

Covid 19-pandemin? 

Delvis. Riskbedömningar kopplade till Covid-19-

pandemin har genomförts på enhetsnivå och åtgärder 

har vidtagits. Kommunen beslutade dock om 

hemarbete i ett sent skede.   

 

5.2. Slutsatser 

Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, 

riktlinjer och beslut. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt 

detta samt att granskade nämnder i stort säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på 

att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen 

senast granskade och följde upp arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom 

ramen för granskningen identifierat ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning 

av detta nedanstående rekommendationer. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- 

och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att: 

o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar. 

o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv, 

det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.  

 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att 

inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 

arbetsmiljöarbete.  

 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och 

medarbetare.  

 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs 

av skyndsamma åtgärder. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt 

att detta sker i det anvisade systemstödet.  

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Vi rekommenderar nämnden för Förskola & grundskola att: 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

 

  

Linnéa Johansson Rebecka Rask 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund 
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren 

ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.  

Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid på arbetsgivaren, i detta fall kommunen med 

dess styrelse och nämnder som ska tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs 

enligt lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka kommun. Nämnderna ansvarar för personalfrågor och 

arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges särskilt 

i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunrevisionen genomförde år 2017 en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

i kommunen4. Granskningen visade på flera utvecklingsområden. Exempelvis saknades mål 

för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Riskbedömningar och handlingsplaner 

genomfördes inte heller kontinuerligt och ur ett helhetsperspektiv. Under 2019 genomförde 

kommunrevisionen en uppföljning av granskningen. Uppföljningen visade att flertalet av de 

rekommendationer som riktats till kommunstyrelsen och som hade bäring på det övergripande 

arbetsmiljöarbetet i kommunen inte hade åtgärdats.  

De nämnder som granskades 2017 har identifierat fortsatta utmaningar i arbetsmiljön. 

Sjukfrånvaron är relativt hög inom nämnden för Förskola & Grundskola5 och nämnden för Vård 

& Omsorg6. Nämnden för Individ & Familjeomsorg7 har i sin budget för 2020 identifierat 

arbetsmiljö som ett utvecklingsområde, inte minst arbetet med organisatorisk och social 

arbetsmiljön.  

Den rådande Covid 19-pandemin har inneburit särskilda utmaningar i arbetsmiljöarbetet. För 

att personal inom särskilt utsatta verksamheter, såsom vård och omsorg och individ och 

familjeomsorg, ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen krävs regelbundna riskanalyser. 

Åtgärder behöver vidtas för att bemöta de risker som identifierats.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys 

bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. I God 

revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 

i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat 

risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. 

 

 

 

 
4 Granskningen omfattade kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Funktionsstöd 
samt nämnden för Förskola & Grundskola. 
5 6,2 procent totalt under 2019, men högre inom vissa verksamheter. Inom förskolan var sjukfrånvaron 
8,3 procent under 2019 
6 9,8 procent under 2019. 
7 Den tidigare nämnden för Funktionsstöd ingår numera i nämnden för Individ & Familjeomsorg. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier 
 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs 

för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall 

systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagens 3 kap. 3 § 

anges att arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden 

under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren blir upplyst om de risker som kan vara 

förbundna med arbetet. Vidare skrivs i lagen att arbetsgivaren skall förvissa sig om att 

arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han eller hon har att iaktta för att 

undgå risker i arbetet. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

För att tillse att arbetsmiljölagen följs och för att precisera kraven har Arbetsmiljöverket tagit 

fram föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla 

arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna som: ”arbetsgivarens 

arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 

och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. 

 

I föreskrifterna nämns bland annat att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en 

naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala 

förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och 

skyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och det skall finnas rutiner som 

beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Föreskrifterna ställer också krav 

på att följande dokumentation ska finnas hos arbetsgivaren: 

 

 Arbetsmiljöpolicy 

 Rutiner 

 Uppgiftsfördelning 

 Riskbedömning som anger vilka risker som finns och om dessa risker är allvarliga 

 Instruktioner för riskhantering för risker som bedöms som allvarliga 

 Konsekvensbedömning 

 Handlingsplan för åtgärdande av risker som inte omedelbart kan åtgärdas 

 Sammanställning av skador och tillbud 

 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall följas upp årligen. Om arbetet inte fungerat bra skall 

det förbättras. I kommentarerna till AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren kontinuerligt ska 

säkerställa att uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra och göra 

ändringar i fördelningen när det behövs.  

 

Vidare anges att uppgiftsfördelningen inte innebär att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret 

ligger i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren, som skall tillse att det systematiska ar-



 

21 
 

betsmiljöarbetet genomförs enligt lagar och föreskrifter. Arbetsgivaren, i detta fall kommunen 

med dess olika nämnder, kan inte göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar genom att delegera 

uppgifter i verksamheten. Däremot är det nödvändigt för arbetsgivaren att fördela uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet på personer i verksamheten för att kunna uppfylla sitt ansvar. De personer 

som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får därmed en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren 

att utföra uppgifterna på ett sådant sätt som det är tänkt. 

 

I AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och 

riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare skrivs i kommentarerna till föreskriften att 

arbetsgivaren så tidigt som möjligt skall introducera arbetstagaren i arbetet samt att det är 

viktigt att arbetsgivaren säkerställer att introduktion och instruktionerna uppfattats på ett 

korrekt sätt. 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 trädde i kraft i mars 2016 i syfte att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden 

i arbetsmiljön. Föreskriften innehåller krav på särskilda kunskaper avseende arbete med 

ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. I föreskriften regleras särskilda 

organisatoriska och sociala faktorer som omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Föreskriften anger också att arbetsgivaren ska ha dokumenterade mål för den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga 

att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med 

att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. 
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Bilaga 3. Källförteckning 
Övergripande dokumentation 

 ABC-mall Riskbedömning vid ändring i verksamheten 

 Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 Lokalt samverkansavtal (2010) 

 Kungsbacka kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet 

 Arbetsgivarpolicy 

 Bild över årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Kommunbudget 2020 

 Mall Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Rutin för inrapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud 

 Olycksfall, tillbud och riskobservationer. Inklusive anmälan i KIA.  

 

Vård & omsorg 

 Momentanalys Covid 

 Riskanalys Covid-avdelning 

 Riskanalys Covid-teamet v. 19 

 Riskbedömning och handlingsplan Kvarboende, Kullavik 

 Riskbedömning och handlingsplan, verksamhetsutveckling 

 Riskbedömning och handlingsplan, Bedagården 

 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 

 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 

 

Förskola & Grundskola 

 Riskbedömning och handlingsplan, Gällinge förskola 

 Riskbedömning och handlingsplan, Hedeskolan 

 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 

 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

 Riskbedömning inför ändring i verksamheten 

 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 

 Pandemiberedskap 

 Bemanning och lokaler vid krislägen. Riktlinjer för Förskola & Grundskola 

 

Individ & familjeomsorg 

 Riskbedömning och handlingsplan, IT och system 

 Riskbedömning och handlingsplan, Frillebo 

 Riskbedömning och handlingsplan, Personlig assistans 8178 

 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 

 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

 Riskbedömning inför ändring i verksamheten 

 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 
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Intervjuade funktioner: 

 HR-chef, 20-12-07 

 HR-specialist, 20-12-07 

 Kommunchef, 20-12-07 

 Förvaltningschef Förskola & Grundskola, 20-12-07 

 Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg, 21-01-12 

 Förvaltningschef Vård & Omsorg, 21-01-13 

 Fokusgrupp med medarbetare från Vård & Omsorg, 20-12-11 

 Fokusgrupp med medarbetare från Individ & Familjeomsorg, 20-12-11 

 Fokusgrupp med medarbetare från Förskola & Grundskola, 20-12-14 

 Gruppintervju med fackliga företrädare, 20-12-09 

 Kommunstyrelsens presidium 20-12-09 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

 

Revisionsrapport – Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet   

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad revisionsrapport. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges 

mål, riktlinjer och beslut.  

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 22 maj 2021 erhålla svar från 

nämnden för Individ & Familjeomsorg på nedanstående frågeställningar med anledning av 

de rekommendationer som redovisas i rapporten. 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten? 

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara 

genomförda? 

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra 

beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i 

rapporten? 

Svaret på ovanstående frågor önskas elektroniskt till  

kommunrevision@kungsbacka.se senast den 22 maj 2021.  

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



Från: Karin Iveroth <Karin.Iveroth@se.ey.com> 
Skickat: den 30 mars 2021 16:40 
Till: Kommun; Förskola Grundskola; Vård & Omsorg; Individ & Familjeomsorg 
Kopia: Lotta Gradén 
Ämne: Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
Bifogade filer: Följebrev granskning SAM, IF.pdf; Granskning systematiskt 

arbetsmiljöarbete_Kungsbacka kommun 2020.pdf 
 
Hej! 
 
Översänder den av kommunrevisionen godkända granskningen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Rapport med tillhörande följebrev översänds till kommunstyrelsen samt till respektive nämnd med 
önskemål att senast den 22 maj 2021 erhålla svar med anledning av de rekommendationer som 
redovisas i rapporten.  
 
 
 
Vänligen 
Karin 

  
--  

 

Karin Iveroth | Verksamhetsrevisor | Offentlig sektor  
  

Ernst & Young AB 

Parkgatan 49, 401 82, Göteborg, Sweden  

Office: +46732523360 | Karin.Iveroth@se.ey.com  

Website: http://www.ey.com/se 

 
 
 
___________________________________ 
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity 
to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally 
privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, 
copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly 
prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us 
immediately by responding to this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the 
proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay 
in its receipt. 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar till revisionen avseende grundläggande granskning 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar upprättat förslag till svar, daterad 2021-04-27, och 

översänder detta som eget till de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen önskar senast den 22 maj 2021 erhålla svar från nämnden för Individ & 

Familjeomsorg på frågeställningar med anledning av de revisionens rekommendationer. 

Kommunrevisionen rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt att arbetet 

tydligt följs upp och redovisas. 

I den löpande texten i årsredovisningen beskrivs analysen av hur arbetet med nämndmålen fortlöper. 

Skattningen med färgval är dock inte ifylld, vilket är ett misstag. I delårsredovisningen gjordes 

skattningen med färgval. 

Nämndens arbete att nå budget i balans senast vid utgången av 2022 löper på enligt plan. Aktuell 

månadsrapport redovisas vid varje nämndssammanträde. Förvaltningschef och ekonomi- och 

utvecklingschef har varje månad uppföljning med kommundirektör, biträdande kommundirektör och 

ekonomichef för att gå igenom aktuellt läge och detta redovisas därefter till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-27. 

Kommunrevisionen, Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021, 2021-03-22. 

Ernst & Young, Revisionsrapport, mars 2021. 
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Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit revisionsrapport om grundläggande 

granskning 2020. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen 

genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. 

Granskningen har avsett kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

Kommunrevisionen önskar senast den 22 maj erhålla svar från nämnden för förskola & grundskola 

respektive nämnden för individ & familjeomsorg på nedanstående frågeställningar med anledning av 

de rekommendationer som redovisas till nämnderna i rapporten.  

1. Vilka åtgärder avser nämnderna att vidta med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten?  

2. När avser nämnderna att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?  

3. Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade 

åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten? 

Kommunrevisionen har bedömt att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av sin 

måluppfyllelse. Kommunrevisionen har även bedömt att nämnden delvis har en tillräcklig uppföljning 

och rapportering i enlighet med styrmodell. Kommunrevisionen rekommenderar nämnden för Individ 

& Familjeomsorg att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt att arbetet 

tydligt följs upp och redovisas. 

Svar på Kommunrevisionens frågor 

I den löpande texten i årsredovisningen beskrivs analysen av hur arbetet med nämndmålen fortlöper. 

Skattningen med färgval är dock inte ifylld, vilket är ett misstag. I delårsredovisningen gjordes 

skattningen med färgval. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har den 20 februari 2020, antagit en åtgärdsplan för budget i 

balans. Enligt åtgärdsplanen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ha en budget i balans senast 

vid utgången av 2022. Arbetet med åtgärdsplanen fortlöper enligt plan. 2018 redovisade nämnden för 
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Individ & Familjeomsorg ett underskott på -53 miljoner kronor, 2019 var underskottet -34 miljoner 

och 2020 var underskottet -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 göras inom samtliga verksamheter, även 

de verksamheter som redan har fullföljt åtgärder i enlighet med beslutad åtgärdsplan.  

 

Till varje nämndssammanträde tas från och med maj 2020 en tjänsteskrivelse fram från 

förvaltningschef med beskrivning av hur arbetet med åtgärderna fortlöper och sedan oktober 2020 

finns även aktuell månadsuppföljning med. Varje månad har förvaltningschef och ekonomi- och 

utvecklingschef för Individ & Familjeomsorg möte med kommundirektör, biträdande kommundirektör 

och ekonomichef för att följa upp arbetet med åtgärdsplanen. Kommundirektör redovisar på 

kommande kommunstyrelse hur arbete med Individ & Familjeomsorgs åtgärdsplan fortlöper. 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef    
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger 

med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens 

sammanställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning 

och intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen 

 

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

 

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 

förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ytterligare beskrivning av bakgrunden framgår i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och  

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 

Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell och kommunala 

anvisningar. 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden 

 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. 

Granskningens källförteckning finns i bilaga 3. 

 

1 Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse, nämnder 

och beredningar i kommunens styrmodell och anvisningar. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och 

anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 

för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen  
2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och egna mål 

 
 Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell 

1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning 
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti 
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder 

4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag2 
 

 Tillräckligt internkontrollarbete utifrån krav i anvisningar 
1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 
2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med anvisningar  
3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning 

  

 

2 Innebörden av uppsiktsplikten definieras inte närmare i kommunens styrmodell eller 

kommunstyrelsens reglemente. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2. 
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4. Kommunstyrelsen 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med styrelsens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

4.1. Styrning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell3. 

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Inga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt4.  

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighets-

analys 2020 som utgångspunkt. 

 Mot bakgrund av rådande pandemi uppger presidiet att kommunens krisberedskap är 

god.  

 Organisationen på både politisk nivå och förvaltningsnivå beskrivs som robust. 

Presidiet uppger att styrelsen gemensamt beslutat att ej aktivera 

krisledningsnämnden då nödvändiga beslut kunnat fattas tack vare gott 

samarbete.  

 KSAU har under pandemin erhållit veckovisa uppdateringar. Kommunen har 

haft presskonferenser varje vecka där informationen sedan spridits vidare i lokal 

media.  

 Samverkan med Region Halland uppges ha förbättrats under krisen. 

Kommunen har haft löpande kontakt med regionen.   

 Kommunen har varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring 

hemarbete.  

 Kommunens långsiktiga ekonomi beskrivs som en utmaning. Intäkterna växer 

långsammare än kostnaderna. De tillkommande statliga medel som kommunen 

erhåller på grund av rådande pandemi uppges underlätta för budgetåret 2021. Dock 

ser presidiet behov av ytterligare effektiviseringar och hushållning av ekonomiska 

medel på lång sikt. 

 

3 Kommunstyrelsen har inte antagit egna nämndmål. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen beskrivs men en bedömning av måluppfyllelsen görs inte. Det är därför 

inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen. 

4 Vi noterar att uppsiktsplikten inte har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen. 

Kommunrevisionen har i dialog med kommundirektör lyft frågan avseende kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt och ämnar fortsätta följa frågan.  
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 Presidiet beskriver att nämnden för individ & familjeomsorgs ekonomi fortfarande utgör 

en risk. Styrelsen erhåller rapportering månatligen från nämnden där nämndens 

handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin är på rätt 

väg, däremot ser styrelsen ett fortsatt behov av tät uppföljning. Nämndens plan för 

budget i balans sträcker sig till 2022. 

 Presidiet uppger att bostadsbehovet utgör en utmaning för kommunen. Produktionen 

av bostäder matchar inte det behov som finns. Presidiet ser ett behov av att 

effektivisera processen för att kunna möta det ökande behovet.  

4.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av 

måluppfyllelsen görs inte. Det är därför inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i 

arbetet med de kommunövergripande målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

i enlighet med reglemente. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till kommunstyrelsen. 
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5. Byggnadsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

5.1. Styrning 

Tre av fem nämndmål bedöms ha uppnåtts. Ett nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är 

på rätt väg5 och ett bedöms inte ha uppnåtts6. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven 

i kommunens styrmodell. 

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet uppger att pågående pandemi har haft stor effekt på nämndens arbete. Då 

nämnden är en myndighetsnämnd ska distansmöten inte ha varit ett alternativ. 

Däremot har presidiemöten genomförts på distans.  

 Samverkan med nämnden för teknik kan stärkas. Nämnden har haft som ambition att 

genomföra möten mellan nämndernas presidier under 2020. En utmaning som behöver 

hanteras i samverkan är remisstider.  

 I SKR:s servicemätning Insikt får Kungsbacka ett nöjd kund-index om 40 för 2019. 

Presidiet uttrycker missnöjdhet med resultatet och beskriver att arbetet med bättre 

bemötande och tillgänglighet pågår. Exempelvis arbetar förvaltningen för att förbättra 

sin kommunikation gentemot sökande, bland annat i de brev som skickas ut.  

 Situationen med kompetensförsörjning har under året förbättrats. Presidiet beskriver 

att de har lyckats behålla väsentlig personal i större utsträckning än tidigare år.  

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 

2020 samman till en förvaltning. Presidiet beskriver att omorganisationen har fungerat 

väl och att den har haft en positiv effekt på nämndens arbete avseende exempelvis 

remisstider.  

5.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

 

5Nämndmålet: Byggnadsnämnden ska öka och stärka relationen med företagare. 

6Nämndmålet: Öka kundnöjdheten för byggnadsnämnden. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.  
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6. Nämnden för förskola & grundskola 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

6.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de två nämndmålen har inte bedömts7. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har fått stora konsekvenser för nämndens verksamhet, främst 

avseende personal. 

 Hög korttidssjukfrånvaro mot bakgrund av rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten har medfört hög sjukfrånvaro på ett antal arbetsplatser.  

 I det fall sjukfrånvaron av personal varit högre än sjukfrånvaron bland barn 

och elever har detta medfört att det ställts högre krav på flexibilitet och 

ändrade arbetssätt för medarbetare.  

 Förvaltningen införde ett vikariestopp för förskolorna för att säkra tillgången på 

vikarier till vård- och omsorgsförvaltningen vilket fick konsekvenser för 

verksamheterna.  

 Förvaltningen lånade även ut fyra skolsköterskor för att arbeta under ett par 

månader i vård- och omsorgsförvaltningen. Detta i syfte att säkra 

sjuksköterskekompetensen. 

 Presidiet beskriver att ett arbete pågår för att höja måluppfyllelsen samt att minska 

skillnaden mellan flickor och pojkars skolresultat. Nämnden har i budget fört in ett mål 

med tillhörande fokusområden. Målet har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att 

arbeta med ökad måluppfyllelse utifrån perspektiven kön och socioekonomiska 

förutsättningar. 

 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har 

nämnden tillräckliga resurser. Däremot ser presidiet att detta kommer att förändras, 

något som medför krav på effektiviseringar i verksamheten.  

6.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 

sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

 

7 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 

uppnåtts eller ej görs inte.  
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Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för förskola & grundskola att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
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7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

7.1. Styrning 

Tre av fyra nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Ett nämndmål bedöms ha 

uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  

 Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl. 

Presidiet identifierar dock gymnasiesärskolan som en extra sårbar verksamhet 

mot bakgrund av att personalkontinuitet i denna verksamhet är särskilt viktigt.  

 Närvaron i gymnasiet uppges ha varit högre under 2020 jämfört med tidigare 

år. 

 De elever som inte har möjlighet att nyttja digital undervisning hemifrån har 

tillåtits att vara i skolan.  

 Presidiet identifierar att kompetensförsörjning inom vissa lärarkategorier är en 

utmaning. 

 På grund av pandemin tvingades nämnden intensifiera arbetet med digitalisering. 

Presidiet uppger att det fortfarande finns utvecklingsområden vad gäller IT-kompetens 

inom verksamheten. 

7.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar. 

Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för 

gymnasium & arbetsmarknad.  
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8. Nämnden för individ & familjeomsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

8.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de fyra nämndmålen har inte bedömts8. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.2. Uppföljning 

Nämnden dras sedan tidigare år med större budgetunderskott. Under 2019 anlitades en 

konsult i syfte att ta fram en handlingsplan för effektiviseringar i verksamheterna. 

Besparingsplanen ligger till grund för nämndens åtgärdsplan för budget i balans. Nämnden 

antog i februari 2020 åtgärdsplanen9. Planen innefattar bland annat 10 kostnadsberäknade 

aktiviteter fördelat på 6 områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Åtgärder har 

vidtagits inom olika verksamheter och på olika nivåer. Målet är att nämnden ska ha en budget 

i balans och relevant nettokostnadsavvikelse10 senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Nämnden har under 2020 tagit del av månatliga ekonomiska uppföljningar och uppföljning av 

åtgärdsplan. Prognostiserade helårsunderskott för 2020 uppgår per augusti 2020 till 28 mkr 

vilket är en minskning från april där underskottet prognostiserades till 44 mnkr. Nämnden har 

trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020 och redovisar ett resultat per helår 

om -6,7 miljoner kronor.  

Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  

 Nämnden har vid varje sammanträde erhållit uppföljning om förvaltningens 

arbete och status utifrån pandemin.  

 Förflyttningen av daglig verksamhet in till särskilt boende har haft stor påverkan 

på målgruppen. Presidiet uppger att det finns ett stort förtroende gentemot 

förvaltningens bedömningar avseende öppning respektive nedstängning av 

verksamheterna.  

 

8 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 

uppnåtts eller ej görs inte.  

9 Nämnden har även sedan tidigare (september 2018) antagit en handlingsplan för att nå en budget i 

balans, men den ska inte ha gett förväntat resultat. 

10 Nettokostnadsavvikelse avser avvikelsen mellan verksamhetens nettokostnad och den statistiskt 

förväntade kostnaden utifrån strukturella förutsättningar. 
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 Det finns utmaningar kopplade till lokalförsörjning inom nämndens 

verksamhetsområden. Detta gäller såväl tillgång till ordinära hyreslägenheter som 

referensbostäder, toleransboenden och bostad med särskild service. Kostnader för 

externa placeringar har också identifierats som en betydande ekonomisk risk för 

nämnden. En ny medarbetare har anställts för att arbeta med lokalförsörjning. Därtill 

uppger presidiet att en konkurrensutsättningsplan11 ska antas, vilken ska tydliggöra hur 

arbetet ska ske.  

 Presidiet beskriver att kompetensförsörjning, främst inom socialtjänsten, är en fortsatt 

utmaning. Det pågår enligt uppgift ett kommuncentralt arbete kring detta. 

8.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 

sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att nämnden delvis har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Vi konstaterar att nämnden har väsentliga ekonomiska utmaningar sedan flera 

år tillbaka. Nämnden har antagit en handlingsplan vilken innefattar kostnadsberäknade 

aktiviteter fördelat på flera områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Nämnden har 

trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020. Målet är att nämnden ska ha en 

budget i balans och relevant nettokostnadsavvikelse senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har här inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för individ & familjeomsorg att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 

att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

 

11 Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en konkurrensutsättningsplan under 2020. Arbetet med denna 

beräknades initialt vara klar för beslut i nämnd i juni. Arbetet med konkurrensutsättningsplanen har följts 

upp av nämnd på samtliga sammanträden mars-juni. Nämnden beslutade i juni 2020 att inte ge 

förvaltningen ett inriktningsbeslut, utan nämnden avvaktar för ytterligare diskussion och dialog till 

hösten. Vilken ekonomisk effekt en eventuell konkurrensutsättning kommer att ha är i dagsläget oklart 

då det inte är fastställt vilka verksamheter som kommer att konkurrensutsättas eller på vilket sätt. 

Nämnden har inte fattat några ytterligare beslut under året avseende konkurrensutsättningsplanen.  
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9. Nämnden för kultur & fritid 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

9.1. Styrning 

Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha 

arbetat hårt och kommit med kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen 

och igång.  

 Lokalförsörjning identifieras som en utmaning. Presidiet beskriver att de försökt initiera 

samverkan och dialog på politisk- och förvaltningsnivå men att det kvarstår utmaningar. 

Därtill uppger presidiet att de ser behov av att involveras tidigare i arbetet med 

lokalplanen. 

 Presidiet beskriver att det sker en kontinuerlig uppföljning av verksamheten i form av 

exempelvis muntlig information från förvaltningschef. Däremot sker inte formell 

utvärdering och uppföljning av all verksamhet. 

9.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur & 

fritid. 
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

10.1. Styrning 

Två av åtta nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande sex nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Kommunen har haft låg kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskydd (SKR:s service-

mätning 2019). Under våren togs ett beslut om att i första hand fokusera på dialog och 

rådgivning i nämndens tillsyn, detta sammanföll med att nämnden fick ansvar för det 

nya tillsynsområdet trängselkontroller i samband med pandemin. Målet är att vara stöd 

till näringslivet genom dialog, rådgivning och information. Förvaltningen uppges också 

ha arbetat aktivt med kommunikationsinsatser till privatpersoner. 

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 

2020 samman till en förvaltning. Byggnadsnämnden har i och med detta fått ett utökat 

ansvar. Att ha två nämnder uppges innebära en omfattande ärendehantering som 

kräver mer administration och samordning. Redan under hösten 2019 startades 

gemensamma månadsvisa presidieavstämningarna med byggnadsnämnden och 

nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Vid mötena diskuteras gemensamma frågor och 

förvaltningen redovisar och förankrar frågor. Samarbetet upplevs fungera väl.  

 Förvaltningen har initierat ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan 

nämnderna som nu arbetas fram. Ambitionen var vid dialogtillfället att 

överenskommelsen skulle fastställas innan årets slut. Överenskommelsen 

förväntas kunna underlätta och tydliggöra berednings- och beslutsprocessen 

för ärenden som rör ekonomi, budget och arbetsmiljöfrågor där 

Byggnadsnämnden har helhetsansvaret. Även uppföljningen av ärendena 

uppges kunna underlättas. 

 Utbildning och kompetensutveckling bland nämndens ledamöter identifieras som ett 

utvecklingsområde av presidiet mot bakgrund av att nämnden har ett omfattande 

regelverk att förhålla sig till. 

10.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö & 

hälsoskydd. 
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11. Nämnden för service 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

11.1. Styrning 

Samtliga fem övergripande mål12 bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser 

att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamheten men att 

anpassningar gjordes tidigt. Ledningsgruppen införde i ett tidigt skede dagliga 

avstämningar. 

 Nämnden har fått i uppdrag att stötta andra förvaltningar. Uppdragen har utförts 

i nära samarbete med de andra nämnderna. Exempel på uppdrag som service 

genomfört är: satt ut markeringar i golv och informationsmaterial på bland annat 

väggar och bord, monterat plexiglas, utkörning av sjukvårdsmaterial, utlämning 

av teknik till medarbetare som arbetar på distans.  

 Fastigheter och lokalvård har varit i fokus för att minska smittspridning.  

 Inköpschef och upphandlingsansvariga har genomfört en riskanalys avseende 

effekter av pandemin i form av konkurser från leverantörer, uteblivna 

leveranser, avsaknad av varor/tjänster hos avtalade leverantörer och dylikt. Ett 

arbete behöver göras för att tillse beredskap inför framtida liknande situationer.  

 Presidiet uppger att arbetet med heltid som norm är en utmaning. Det har skett en 

utveckling i förvaltningen som helhet, däremot är vissa verksamhetsområden mer 

komplicerade då arbetet är fördelat jämnt under dagen. Nämnden har som mål att i juni 

2021 ha ökat andelen heltidsanställda från 40 till 70 procent.  

11.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

 

12 Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen. 

Bedömningen utgår från den kommunövergripande bedömningen.   
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.  
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12. Nämnden för teknik 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

12.1. Styrning 

Två av fem nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande tre nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamhetens medarbetare.  

 En stor del av de anställda har kunnat arbeta hemifrån. En annan del av 

personalstyrkan arbetar utomhus.  

 Den personalgrupp där det varit känsligast är de som arbetar med vatten och 

avlopp. Rutiner uppges ha tagits fram för hur bakterietesterna ska utföras när 

personalen är inne i lokaler/hushåll.  

 Utbyggnation av det kommunala vatten- och avloppssystemet identifieras som en stor 

utmaning. Ett arbete har påbörjats tillsammans med kommunstyrelsen för att bland 

annat se över översvämningsskydd. Dagvattenhantering uppges vara ytterligare en 

viktig fråga att prioritera. 

12.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik.  
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13. Nämnden för vård & omsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

13.1. Styrning 

Ett av tre nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande två nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har påverkat nämndens verksamhet.  

 Pandemin har fått stora konsekvenser för verksamhetens brukare och personal.  

 En del av de besparingsåtgärder som skulle införas under 2020 har fått skjutas 

fram till 2021.  

 De statliga bidragen medför att nämnden kommer ha en budget i balans vid 

årets slut.  

 Daglig verksamhet inom vård och omsorg har stängts ner.  

 Demografiskt betingade behov ökar framgent, något som förvaltningen uppges ha 

arbetat aktivt med att hantera de senaste åren. Nämndens kostnader i jämförelse med 

standardkostnaden13 har minskat de senaste åren. 

 Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten. Men ett 

arbete pågår för att säkerställa kompetensförsörjning.  

13.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård & 

omsorg. 

  

 

13 Statistiskt förväntade kostnaden. 
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14. Överförmyndarnämnden  
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

14.1. Styrning 

Överförmyndarförvaltningen är en gemensam verksamhet som styrs genom en gemensam 

nämnd mellan kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Den gemensamma 

överförmyndarnämnden har antagit en verksamhetsplan innehållande tre nämndmål och 

kopplat indikatorer till dessa. Målen är gemensamma för alla fyra kommunerna.  

Under 2020 har nämnden enligt uppgift gjort en översyn av vissa styrande dokument och vid 

behov uppdaterat dessa. Exempelvis har styrdokument avseende service till ställföreträdare 

förtydligats. Nämndens presidium uppger att det fortsatt finns utvecklingsområden kopplade 

till styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag. Exempelvis gäller detta 

målsättningar för verksamheten. Utmaningen är främst att hitta en samsyn kring styrningen av 

dessa verksamhetsområden. Ett arbete pågår för att stärka denna styrning. 

14.2. Uppföljning 

Av protokoll framkommer att verksamheten följs upp löpande. Enhetschef deltar vid varje 

sammanträde och delger aktuell information från verksamheten. Nämnden erhåller ekonomisk 

uppföljning kvartalsvis.  

Av dialog framkommer att nämndens ledamöter numera har tillgång till samtliga handlingar. 

Tidigare problem avseende nämndens tillgång till intranät och styrdokument har således 

åtgärdats.  

14.3. Intern kontroll 

Nämnden har för år 2020 antagit en internkontrollplan och en riskanalys. Internkontrollplanen 

innefattar 14 kontrollområden. För varje område framgår kontrollansvarig, frekvens för 

uppföljning samt vilken metod som ska användas för att följa upp respektive område.  

Utöver de 14 kontrollområdena lämnas information vid varje sammanträde avseende 

delegeringsbeslut, överprövande myndigheters beslut samt tillsynsmyndigheters beslut. 

Nämnden har under året erhållit uppföljning i enlighet med internkontrollplanen.  

14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens digitalisering är en utmaning då många av ärendena klassas av sekretess. 

 Nämnden identifierar osäkra postgångar som en utmaning  

 Ett nytt verksamhetssystem ska upphandlas 2022, därför avvaktar nämnden i 

nuläget med att upphandla nytt IT system tills verksamhetssystemet är på plats. 

 Nämnden har mött på motstånd mot förslag avseende digitalisering av 

årsredovisning från Godmanföreningen i Göteborg. 

 Det finns en brist på ställföreträdare som kan åtta sig ”tyngre/svårare” fall.  

 Samverkan mellan kommunerna i nämnden kan stärkas.  

 Utbildningar för ställföreträdare har inte kunnat genomföras med anledning av 

pandemin. 
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14.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning. 

Nämnden har antagit en verksamhetsplan med mål med tillhörande aktiviteter vilka följs upp 

av indikatorer. Av dialogen framkommer dock vissa utvecklingsområden avseende nämndens 

styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag.   

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Verksamheten följs upp löpande och nämnden erhåller ekonomiskt uppföljning kvartalsvis och 

i samband med årsbokslut. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen har 

inte visat på avvikelser från Mölndals stads reglemente för internkontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till överförmyndar-

nämnden.  
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15. Översikt – Bedömning per nämnd 
Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

KS          

BN          

FG  R        

GA          

IF  R   R     

KF          

MH          

SE          

TE          

VO          

ÖFN          

  

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

A. Bedrivs verksamheten i enlighet med 

fullmäktiges mål och riktlinjer? 

A1. Nämndbudget fastställd i enlighet med 

styrmodell 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och egna mål   

 

B. Tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med krav i styrmodell 

B1. Följt upp nämndens målarbete per augusti 

och i årsredovisning 

B2. Följt upp nämndens ekonomi per april och 

augusti 

B3. Vid befarat underskott: Nämnden fattat 

beslut om åtgärder. 

 

B4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 

kommunens nämnder och bolag. 

 

C. Tillräckligt internkontrollarbete utifrån 

krav i anvisningar 

C1. Arbetat fram och dokumenterat en 

riskanalys 

C2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med 

anvisningar 

C3. Nämndbehandlat årets internkontroll-

rapport i samband med årsredovisning 

 

  

    
R 
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16. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar dock att kommunens nämnder har varierande måluppfyllelse och att nämnder i några 

av fallen inte har gjort en bedömning av måluppfyllelsen, något vi anser riskerar att försvåra 

styrningen. 

Vår samlade bedömning är därutöver att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodell. Vi konstaterar 

att det i kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med 

de kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning 

på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av 

uppsatta mål. Då något krav på nämnderna att bedöma måluppfyllelsen i arbetet med de 

kommunövergripande målen saknas har vi i granskningen enbart kunnat anmärka på 

måluppfyllelsen hos de nämnder som antagit egna nämndmål. Undantaget är nämnden för 

service som ändå har bedömt måluppfyllelsen i arbetet med de kommunövergripande målen. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett arbete med intern kontroll 

i enlighet med anvisningar.  

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 

förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.  

 

Göteborg den 22 mars 2021   

 

     

Thomas Edin    Karin Iveroth 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB  

 

 

Ludwig Reismer 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare    

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte 

granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning 

som en del av redovisningsrevisionen.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommun-

övergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för 

uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året. 

 

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.  
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 kommunbudget 2020 och plan 2021–2022. År 2017 

antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram 

till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden. 

Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt 

övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett 

antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i 

tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål. 

Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska 

genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen 

för nämnden. 

De kommunövergripande målen avser alla nämnder förutom valnämnden och 

överförmyndarnämnden. 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommun-

övergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till 

måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör 

för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren 

nedan illustreras styrmodellen: 

 

Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2020. 

16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål 

Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande 

målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige har för 2020 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden. 

Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål. 
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att 

valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommun-

övergripande målen för 2020. 

16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv 

Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommun-

fullmäktiges budget 2020 ställs ett direktiv till kommundirektören som får i uppdrag att   ta fram 

ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att jobba efter pensionsåldern.  

16.2. Uppföljning och rapportering 

Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den 

samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per 

augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår 

att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan 

delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige. 

I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en upp-

följning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommun-

övergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom 

analys och prognos. 

Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med 

nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive 

årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna 

själva besluta om ytterligare uppföljning under året. 

Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om 

servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av 

verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt 

genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där 

politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning. 

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade 

resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens 

gemensamma årsredovisning. 

16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha 

uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet 

eller i kommunens styrmodell.  

16.3. Ekonomistyrprinciper 

I kommunbudget 2020 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas 

ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas. 

Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en 

nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett 
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självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budget-

uppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av 

nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. 

Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder 

som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om 

åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten 

inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna 

göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas. 

Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott. 

Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av 

nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.  

16.4. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta 

en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.  

Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera 

väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen 

och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–

4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika 

risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR 

och ekonomi.  

Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter 

utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband 

med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontroll-

rapport. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2020-09-14 

• Byggnadsnämnden   2020-09-14 

• Nämnden för förskola & grundskola   2020-09-14 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 2020-09-14 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 2020-10-26 

• Nämnden för kultur & fritid  2020-10-26 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd  2020-10-26 

• Nämnden för vård & omsorg  2020-11-23 

• Nämnden för service   2020-06-01 

• Nämnden för teknik   2020-06-01 

• Överförmyndarnämnden  2020-10-26 

Dokumentförteckning  

• Anvisningar för intern kontroll. 

 

• Uppföljning och prognos per april. 

Årsredovisningar 2020 samt 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden 

Nämndbudgetar 2020 

• Kommunbudget 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden  



 

2 
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Delårsrapporter per augusti 2020 Reglementen 

• Kommunens samlade delårsrapport 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden  

 

• Byggnadsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden 

 

Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Förskola& Grundskola Gymnasium & Arbetsmarknad 

• 2020-01-21 

• 2020-02-18 

• 2020-03-24 

• 2020-04-21 

• 2020-05-26 

• 2020-06-23 

• 2020-08-25 

• 2020-09-22 

• 2020-10-20 

• 2020-11-24 

• 2020-12-15 

• 2020-01-23 

• 2020-02-20 

• 2020-03-12 

• 2020-04-23 

• 2020-05-14 

• 2020-06-25 

• 2020-08-26 

• 2020-09-17 

• 2020-10-22 

• 2020-11-26 

• 2020-12-17 

• 2020-01-22 

• 2020-02-19 

• 2020-03-26 

• 2020-04-15 

• 2020-05-13 

• 2020-06-15 

• 2020-08-26 

• 2020-09-16 

• 2020-10-21 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-02-05 

• 2020-03-04 

• 2020-04-15 

• 2020-05-20 

• 2020-09-15 

• 2020-10-07 

• 2020-11-04 

• 2020-12-02 

Individ & Familjeomsorg Kultur & Fritid Miljö & Hälsoskydd Service 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-04-16 

• 2020-05-19 

• 2020-06-11 

• 2020-09-17 

• 2020-10-15 

• 2020-11-12 

• 2020-12-10 

 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-05-28 

• 2020-06-11 

• 2020-08-20 

• 2020-09-17 

• 2020-10-22 

• 2020-11-19 

• 2020-12-17 

 

• 2020-01-22 

• 2020-02-12 

• 2020-03-11 

• 2020-04-08 

• 2020-05-06 

• 2020-06-17 

• 2020-08-19 

• 2020-09-16 

• 2020-10-14 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-01-23 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-04-29 

• 2020-05-20 

• 2020-06-25 

• 2020-08-27 

• 2020-09-15 

• 2020-10-27 

• 2020-11-26 

• 2020-12-21 



 

3 

 

3 

 

 
Teknik Vård & Omsorg Överförmyndarnämnden 

• 2020-01-22 

• 2020-02-19 

• 2020-03-18 

• 2020-04-15 

• 2020-05-13 

• 2020-06-17 

• 2020-09-16 

• 2020-10-14 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-02-19 

• 2020-03-18 

• 2020-04-15 

• 2020-05-20 

• 2020-06-17 

• 2020-09-16 

• 2020-10-26 

• 2020-11-27 

• 2020-12-16 

• 2020-01-16 

• 2020-02-06 

• 2020-03-05 

• 2020-04-02 

• 2020-05-07 

• 2020-06-11 

• 2020-08-25 

• 2020-09-10 

• 2020-11-05 

• 2020-12-03 

 



 

 

 

 

Kommunrevision   

    

 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
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Telefon vx 0300-83 40 00 
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Datum 

2021-03-22 
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Nämnden för förskola & grundskola 

Nämnden för individ & familjeomsorg 

 

 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad 

revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har avsett kommunstyrelsen 

och samtliga nämnder. 

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 22 maj erhålla svar 

från nämnden för förskola & grundskola respektive nämnden för individ & 

familjeomsorg på nedanstående frågeställningar med anledning av de 

rekommendationer som redovisas till nämnderna i rapporten. 

• Vilka åtgärder avser nämnderna att vidta med anledning av de rekom-

mendationer som redovisas i rapporten? 

• När avser nämnderna att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att 

vara genomförda? 

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att 

genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten? 

Svaret på ovanstående frågor önskas elektroniskt till  

kommunrevision@kungsbacka.se senast den 22 maj. 

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



Från: Karin Iveroth <Karin.Iveroth@se.ey.com> 
Skickat: den 26 mars 2021 12:40 
Till: Förskola Grundskola; Individ & Familjeomsorg 
Kopia: Lotta Gradén 
Ämne: Grundläggande granskning 2020, reviderat följebrev 
Bifogade filer: Kungsbacka kommun - Följebrev grundläggande granskning 2020, FG samt 

IF.pdf 
 
Hej igen, 
 
Vi har blivit uppmärksammade på att tidigare utskickat följebrev (utsänt 09:12) innehöll några 
felskrivningar. Bifogar här reviderat följebrev att kommunicera till respektive nämnd. 
 
Ber om ursäkt för eventuellt extraarbete!  
 
 
Vänligen 
Karin 

  
--  

 

Karin Iveroth | Verksamhetsrevisor | Offentlig sektor  
  

Ernst & Young AB 

Parkgatan 49, 401 82, Göteborg, Sweden  

Office: +46732523360 | Karin.Iveroth@se.ey.com  

Website: http://www.ey.com/se 

 
 

From: Karin Iveroth  
Sent: Friday, March 26, 2021 9:12 AM 
To: Forskola.grundskola@kungsbacka.se; Individ & Familjeomsorg 
<individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se> 
Cc: Lotta Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se> 
Subject: Grundläggande granskning 2020 
 
Hej! 
 
Översänder den av kommunrevisionen godkända granskningen avseende grundläggande granskning 
2020. 
 
Rapport med tillhörande följebrev översänds till respektive nämnd med önskemål att senast den 22 maj 
2021 erhålla svar med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten.  
 
 
Vänligen 
Karin 

  
--  

mailto:Karin.Iveroth@se.ey.com
http://www.ey.com/se
mailto:Forskola.grundskola@kungsbacka.se
mailto:individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se
mailto:lotta.graden@kungsbacka.se


 

Karin Iveroth | Verksamhetsrevisor | Offentlig sektor  
  

Ernst & Young AB 

Parkgatan 49, 401 82, Göteborg, Sweden  

Office: +46732523360 | Karin.Iveroth@se.ey.com  

Website: http://www.ey.com/se 

 
 
 
___________________________________ 
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity 
to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally 
privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, 
copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly 
prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us 
immediately by responding to this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the 
proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay 
in its receipt. 

mailto:Karin.Iveroth@se.ey.com
http://www.ey.com/se
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Initiativärende (L), (SD), (C), (S) - Extern drift av Personligt Ombud, PO 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg avslår initiativet med hänvisning till att det inte finns 

förutsättningar för att införa de i initiativet föreslagna åtgärderna.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 

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 

servicen personligt ombud, PO. Nämnden gav även förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan 

och om möjligt medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den 

frivilliga servicen PO.  

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 frågan 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.  

Eftersom förvaltningscheferna för Vård & Omsorg och för Gymnasium & Arbetsmarknad gör 

bedömningen att det inte finns behov av personligt ombud inom deras förvaltningar finns inte heller 

något incitament för samverkan eller medfinansiering av servicen PO. 

Biträdande förvaltningschef tillsammans med berörd verksamhetschef har träffat två organisationer 

som har kontaktat förvaltningen och visat intresse för att utföra servicen PO. Det är Bräcke Diakoni 

och NSPH Halland (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa). Bräcke Diakoni har 18 års erfarenhet och en 

etablerad verksamhet både i Göteborg och Uppsala medan NSPH Halland inte har någon tidigare 

erfarenhet av utförande av PO. Båda organisationerna tänker sig Idéburet offentligt partnerskap, IOP 

med Kungsbacka, de beräknade kostnaderna ligger på 750–900 tusen kronor (tkr) per ombud och år 
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och båda organisationerna bedömer att det behövs två heltidstjänster vilket blir ca. 1,5–1,7 miljoner 

kronor (mnkr) per år utan statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

Återkoppling till nämnden, 2021-04-15  

Förslag till IOP, Bräcke Diakoni,  

Förslag till IOP, NSPH Halland, 2020-12-07 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-10-15, § 147 

Initiativ (L), (SD), (C), (S) Extern drift av Personligt Ombud, PO, 2020-10-15 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiska överväganden  

Den ungefärliga kostnaden beräknas bli 750–850 tkr exklusive lokalkostnader om nämnden erhåller 

statsbidrag på 50 procent av kostnaden för två heltidstjänster. 

Barnkonsekvens  

En del i målgruppen som träffar personligt ombud har barn, vilket innebär att en avveckling av 

personligt ombud kan få konsekvenser för barnet/barnen. Eftersom målgruppen kan få annat likvärdigt 

stöd så bör en avveckling av insatsen inte påverka barnet/barnen.  

Jämställdhetsperspektiv 

Utifrån jämställdhetspolitiska mål tydliggörs att män och kvinnor ska ha samma rätt och möjlighet till 

insatser. Insatsen personligt ombud finns till för både män och kvinnor. Oavsett om insatsen personligt 

ombud finns eller ej är utgångspunkten att ge stöd till varje individ, oberoende av kön, utifrån den 

enskildes behov.   

Facklig samverkan 

Förslag till beslut har varit föremål för facklig samverkan. 

 

Karin Martinsson    Anna Bergsten 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 



Initiativärende 201015 
Extern drift av Personligt Ombud. 
 
Målgruppen för Personligt Ombud (PO) faller lätt mellan stolarna och har inte alltid förmågan att ta 
och upprätthålla kontakten mellan olika instanser som behövs för att upprätthålla en god livskvalitet. 
På nämndmöte 17/9 fattades beslutet att den frivilliga insatsen PO inte längre ska erbjudas från och 
med årsskiftet 2021-01-01. Trots beslutet att avveckla PO från Service ser vi att det finns möjligheter 
att utveckla konceptet PO och få ut mer effektivitet. En viktig framgångsfaktor är att PO ska kunna 
verka objektivt. Detta för att kunna förhålla sig opartisk och att inte riskera att hamna i 
relationskonflikt i kontakter med myndigheter. En stor del av uppdraget som PO bygger just på 
relationen och förtroendet mellan PO och personen som får stödet. Därför vill vi se en extern aktör 
som leverantör av tjänsten PO till Kungsbacka kommun. Vi tror att detta skulle gynna Kungsbackas 
visionen till ett mer medskapande samhälle samt utveckla tjänsten mer kvalitativt.  
 
Vi ska alltid jobba för ”ett Kungsbacka” och detta möjliggör att involvera andra förvaltningar som har 
målgrupper som kan beröras av insatsen PO. Därför ska IF initierar samverkan med berörda 
förvaltningar för ett framtida samarbete och ansvar för PO. Denna gemensamma finansiering finns i 
andra kommuner i Halland.  
 
Yrkande 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva PO Så att 
Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen PO.  

 Att ge förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt medfinansiering hos 
övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen PO.  

 
 
Elin Hysén Liberalerna  Carita Boulwén Sverigedemokraterna 
 
 
 
Birgitta Grundell Liberalerna  Elisabeth Svensson Sverigedemokraterna  
 
 
 
Elisabeth Lyckevall Socialdemokraterna  Martin Björk Sverigedemokraterna 
  
 
 
Sture Andreasson Socialdemokraterna  Inga-Lill Kihlberg Centerpartiet 
   
  
 
Birgitta Tingdal Socialdemokraterna  Marie Björsell Centerpartiet  
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-10-15 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 147 Dnr 2020-00345  

Initiativärende (L), (SD), (C), (S) - Extern drift av Personligt Ombud 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjemsorg ger 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 för Individ & Familjemsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att finna 

samverkan och om möjligt medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp 

kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen personligt ombud.  

Reservation 

Kalle Påsse Sundvall (M), Bo Dahlström (M) och Gunilla Apler (M), Magnus Bodin 

(M) och Mats Nyberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde anmäls, ett initiativärende - Extern drift av Personligt 

Ombud, till nämnden från (L), (SD), (C), (S).  

 

Målgruppen för Personligt Ombud (PO) faller lätt mellan stolarna och har inte alltid 

förmågan att ta och upprätthålla kontakten mellan olika instanser som behövs för att 

upprätthålla en god livskvalitet. På nämndens sammanträde den 17 september 2020 

fattades beslutet att den frivilliga insatsen PO inte längre ska erbjudas från och med 

årsskiftet den 1 januari 2021. Trots beslutet att avveckla PO från Serviceenheten ser 

vi att det finns möjligheter att utveckla konceptet PO och få ut mer effektivitet. En 

viktig framgångsfaktor är att PO ska kunna verka objektivt. Detta för att kunna 

förhålla sig opartisk och att inte riskera att hamna i relationskonflikt i kontakter med 

myndigheter. En stor del av uppdraget som PO bygger just på relationen och 

förtroendet mellan PO och personen som får stödet. Därför vill vi se en extern aktör 

som leverantör av tjänsten PO till Kungsbacka kommun. Vi tror att detta skulle 

gynna Kungsbackas visionen till ett mer medskapande samhälle samt utveckla 

tjänsten mer kvalitativt.  

 

Vi ska alltid jobba för ”ett Kungsbacka” och detta möjliggör att involvera andra 

förvaltningar som har målgrupper som kan beröras av insatsen PO. Därför ska IF 

initierar samverkan med berörda förvaltningar för ett framtida samarbete och ansvar 

för PO. Denna gemensamma finansiering finns i andra kommuner i Halland. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, 2020-10-15. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-10-15 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

forts. § 147 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

(L), (SD), (C), (S) yrkar följande: 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva PO 

så att Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen PO.  

 Att ge förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av 

den frivilliga insatsen PO.   

Kalle Påsse Sundvall (M) med instämmande från Bo Dahlström (M), Gunilla Apler 

(M) yrkar avslag till (L), (SD), (C), (S) förslag med motivering att det saknas 

finansiering i underlaget i förslaget samt risk- och konsekvensanalys och 

barnkonsekvensanalys. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar först om ärendet ska avgöras idag och 

finner att ärendet inte ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning. 

Ja - röst innebär att ärendet ska avgöras idag.  

Nej - röst innebär att ärendet inte ska avgöras idag. 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)         N  

Gunilla Apler (M)   N  

Magnus Bodin (M)    N  

Bo Dahlström (M)  N  

Inga-Lill Kihlberg (C) J   

Elin Hysén (L)  J   

Mats Nyberg (KD)  N  

Carita Boulwén (SD)   J   

Elisabeth Svensson (SD) J   

Elisabeth Lyckevall (S) J   

Sture Andréasson (S) J   

 

Ordförande finner att nämnden, med 6 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar att ärendet 

ska avgöras idag. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-10-15 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

forts. § 147 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns två förslag till beslut, dels 

Elin Hyséns (L), Carita Boulwéns (SD), Elisabeth Svenssons (SD), Inga-Lill 

Kihlbergs (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons förslag  

och dels hans eget, med instämmande från Bo Dahlström (M) och Gunilla Apler (M), 

avslagsyrkande. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) ställer proposition på förslagen och finner att 

nämnden beslutar enligt hans eget med fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning. 

Ja - röst innebär bifall till Kalle Påsse Sundvalls (M) med fleras förslag.  

Nej - röst innebär bifall till Elin Hyséns (L) med fleras förslag.  

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)        J   

Gunilla Apler (M)  J   

Magnus Bodin (M)   J   

Bo Dahlström (M) J   

Inga-Lill Kihlberg (C)  N  

Elin Hysén (L)         N  

Mats Nyberg (KD) J   

Carita Boulwén (SD)    N  

Elisabeth Svensson (SD)  N  

Elisabeth Lyckevall (S)  N  

Sture Andréasson (S)  N  

 

Ordförande finner att nämnden, med 6 nej-röster mot 5 ja-röster, beslutar enligt Elin 

Hyséns (L) med fleras förslag. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 
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Förslag till IOP – Personligt ombud
Idéburet offentligt partnerskap



På individ och familjeomsorgs nämndmöte 17 september togs beslut om att avveckla personligt 
ombud i Kungsbacka från årsskiftet 2021.

På nämndens möte 15 oktober lyftes ett initiativärende, där nämnden yrkar på följande:

• Att ge förvaltningen i uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva PO, så att 
Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen PO.

• Att ge förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt medfinansiering hos 
övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen PO

Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Bakgrund



I den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa finns särskilt prioriterade områden för 
målgrupper med psykisk hälsa, varav tidiga och främjande insatser är en utav dessa.
Kungsbacka kommun har under 2018 haft i uppdrag att genomföra en kartläggning av 
kommunens arbete inom området psykisk hälsa/ohälsa och psykisk sjukdom.

Syftet och viljeyttringen är att ”skapa en större förståelse för strukturer, samverkansmöjligheter 
och aktörer inom området psykisk hälsa. Genom den ökade förståelsen bidra till att förbättra 
samverkan och arbeta mer som ett Kungsbacka och för invånaren. Genom detta bidra till bättre 
insatser och bättre måluppfyllelse.”

Underlaget från kartläggningen kan komma att ligga till underlag för framtida revideringar i 
Handlingsplanens Mål och aktiviteter inför 2019 och framåt.

Nationell Samverkan för Psykisk hälsa

Personligt ombud – Bakgrund
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Personligt ombud – Värdegrund

Värdegrundsprinciper

Partnerskapet ska bygga på:

• Öppenhet, tydlighet och dialog.

• Varsam och respektfull hantering av de offentliga medlem som möjliggör verksamheten.

• Varsam och respektfull hantering av de personuppgifter som finns inom verksamheten.

• Likabehandling och tillgänglighet för alla.
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Personligt ombud – Målbild

Förslag på formulerade mål

• Att Kungsbackas invånare ska ha fortsatt tillgång till personligt ombud

• Utveckla samverkan mellan idéburen sektor och myndigheter

• Gynna Kungsbackas vision till ett mer medskapande samhälle samt 
utveckla  tjänsten mer kvalitativt.
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Personligt ombud – Parterna

NSPH Halland
• NSPH Halland är en fristående ideell organisation, som är religiöst och partipolitiskt obunden och arbetar 

utifrån alla människors lika värde, där de grundläggande värderingarna utgår från FN-deklarationen om alla 
människors rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsnedsättning eller sexuella 
läggning, samt från Samanca +10-deklarationen om principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever 
med behov av särskilt stöd.

• NSPH Halland innehar en oberoende ställning och kan agera som trovärdiga personliga ombud.

• NSPH Halland har unika samverkansmöjligheter med brukarorganisationer och genom att de bedriver andra 
verksamheter ett helhetsgrepp. De finns på flera arenor med ett upparbetat kontaktnät i kommunen och 
regionen.

• NSPH Halland bidrar med kompetensutveckling inom olika områden t ex för anhöriga, uppdragsgivare, god 
man.

• NSPH Halland innehar en unik kompetens utifrån ett patient-, och brukarperspektiv med god kunskap om 
målgruppens behov.

• Kungsbacka kommun kan genom psykiatrisamordning ge NSPH Halland möjligheter till utbildningssatsningar.
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Personligt ombud – Parterna

Kungsbacka kommun
Vision 2030

• Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser 
vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en 
förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan.

• I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. 
Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

• Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya 
invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan 
utvecklas och leva det goda livet, hela livet.
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Personligt ombud – Verksamhet

Ledningsgrupp

Enligt förordningen skall det finnas en ledningsgrupp med representanter för kommunen, 
primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen. Kungsbacka kommun är 
sammankallande för ledningsgruppen.
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Personligt ombud – Uppföljning

Organisation och samverkan
En styrgrupp bestående av representanter för NSPH Halland, IFO, GA och VO ska finnas för att specifikt hantera 
partnerskapet. Representanter för kommunen är verksamhetschef och lokal kontaktperson, för NSPH Halland 
ordförande och lokal kontaktperson. Vid behov kan representanter för andra verksamheter bjudas in. För att utveckla 
verksamheten personliga ombud skall styrgruppen träffas minst två gånger per år. I samband med dessa träffar skall det 
tas upp hur partnerskapet fungerar.

Samtliga ombud ska dokumentera händelser som kan betraktas som avvikelser. Rapportering av avvikelser skall ske till 
IFO i samband med uppföljningar. En återkoppling av rapporteringen sker i samverkan med NSPH Halland och IFO.

Verksamheten Personliga ombud skall årligen utvärderas och följas upp i samverkan mellan Kungsbacka kommun och 
NSPH Halland. En skriftlig rapport av årets arbete skall tas fram av NSPH Halland. Denna rapport kan ligga till grund för 
eventuella förändringar av verksamheten Personliga ombud.

NSPH Halland ska ha möjlighet att kunna diskutera systemfel med kommunens nätverk för verksamhets- och 
förvaltningschefer med tema psykisk ohälsa. NSPH Halland kan genom psykiatrisamordning ta del av 
utbildningssatsningar.
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Personligt ombud – Resurser

Resurser
• Verksamheten finansieras delvis med statsbidrag och en förutsättning för statsbidraget är att riktlinjerna följs. 

Dessa riktlinjer regleras i förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet 
med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.

• Kungsbacka kommun är huvudman och ytterst ansvarig för innehåll och utformning. Huvudmannaskapet 
innebär att ansöka om statsbidrag, ansvara för avtalsupprättande av ombudsverksamheten, organisera och 
leda en partsammansatt ledningsgrupp för Personligt ombud, samt att följa upp verksamheten.

• Kungsbacka kommun bidrar med den överskjutande delen av kostnaderna för personligt ombud.

• NSPH Halland har arbetsgivaransvar, och är ytterst ansvariga för att organisationen har kollektivavtal och 
följer de lagar som åligger arbetsgivare.

• NSPH Halland ansvarar för att Personliga ombud får en väl fungerande arbetsmiljö, lokaler och regelbunden 
handledning.

• NSPH Hallands styrelse bidrar med ideella timmar för arbetsgivarfrågor.
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Personligt ombud– Avtalsperiod

Tidsperiod

Vi föreslår en avtalsperiod på tre år.

En förlängning av avtalet ska skriftligen överenskommas senast 9 månader innan avtalet löper 
ut. Avtalet kan förlängas med 24 månader och ske vid flera tillfällen. 
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Personligt ombud– Tvist och omförhandling

Uppsägning
Förutsättningen för avtalet är att statsbidrag och kommunbidrag utgår på avtalad nivå under 
avtalsperioden. Vid förändring av statsbidragen och kommunbidragen kan avtalet komma att 
omförhandlas eller sägas upp om någon av parterna begär det. En uppsägningstid om nio månader 
gäller för båda parter. Avtalet ska sägas upp skriftligen.

Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina förpliktelser 
enligt avtalet eller inte fullföljer uppdraget enligt ”Förordning om statsbidrag till kommuner som 
bedriver verksamhet för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar”.

NSPH Halland ansvarar för personal som utför uppdraget och att samtliga lagar och andra regler 
tillämpliga för uppdraget följs. Uppdraget får inte överlåtas på annan utan förvaltningens 
godkännande. Som väsentligt avtalsbrott räknas bl.a. uteblivet fullföljande av skyldigheter enligt 
avtalet. Om tvist uppstår ska den i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna. Om 
samförstånd inte kan nås ska tvist avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
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Personligt ombud– Budget

Förslag till budget
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Personligt ombud– Budget

Förslag till budget

Lönen är uppräknad med 0,4% då årets lönerevision inte är gjord ännu, utan kommer 
ske i november för 2020.
Total kostnad per månad och ombud 62521 kr
I avtalet bör läggas till en engångskostnad för inköp av datorer och telefoner.
Avtal för PO att nyttja bilpoolen.
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TACK!

Kontaktinfo

Mary-Anne Jakobsson

Ordförande NSPH Halland
maryanne@nsph-halland.se

Mobil: 079-333 10 20

mailto:maryanne@nsph-halland.se


Bräcke diakoni
Personligt ombud



Bräcke diakoni- vilka är vi?

• Idéburen organisation

• Vård, omsorg och utbildning sedan 1923

• Politiskt och religiöst fristående med rötter i Svenska 
kyrkan

• Ca 1200 anställda i verksamheter inom Hälsa och vård, 
Äldreomsorg och Hospice, Barn och ungdom, LSS-
boende för vuxna, Psykiatri och Daglig verksamhet.

• Vår vision- Ett medmänskligare samhälle



Personligt ombud

Ett regeringsuppdrag

Har funnits sedan 2001 

Statsbidrag

2 uppdrag:

• Stöd och hjälp till personer med psykisk 
funktionsnedsättning så att de får den hjälp från 
samhället som de behöver och har rätt till 

• Återföra till berörda myndigheter de brister man ser



Personligt ombud Uppsala

LOU Entreprenadavtal sedan 2018

Omfattar 6 åa fördelat på 7 personer



Personligt ombud Göteborg

2001-2018 LOU entreprenadavtal 

Från 2018 ett IOP-avtal

Omfattar 19 åa fördelat på 21 personer

Tidigare har Partille kommun, Härryda kommun och 
Mölndals stad haft hängavtal.



Information om PO vid nämndens sammanträde, som ej kom med i protokollet den 10 

december 2020 

 

Processen är uppdelad i tre steg, undersöka om det finns intresse hos externa aktörer att utföra 

servicen personligt ombud, undersöka om det finns intresse från andra nämnder att vara med och 

finansiera servicen och slutligen dialog och beslut om det ska införas. 

 

Diana Brovall och jag har träffat två organisationer som har kontaktat förvaltningen och visat intresse 

för att utföra servicen Personligt Ombud. Det är Bräcke Diakoni och NSPH Halland. Bräcke Diakoni 

har 17 års erfarenhet och en etablerad verksamhet både i Göteborg och Uppsala medan NSPH inte 

har någon tidigare erfarenhet av utförande av PO. Båda organisationerna tänker sig IOP med 

Kungsbacka, de beräknade kostnaderna ligger på 750-900tkr per ombud och år och båda 

organisationerna bedömer att det behövs två heltidstjänster. 

 

Anna Bergsten 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppföljning av nämndens beslut angående personligt ombud 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade 20-09-17, §117, att den frivilliga insatsen personligt 

ombud inte längre ska erbjudas från och med 2021-01-01.  

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg gav förvaltningschefen i uppdrag att per den 31 maj 2021 

återkomma med en uppföljning av beslutet att den frivilliga insatsen personligt ombud inte längre 

erbjuds. Förvaltningen skall redogöra för de åtgärder som vidtagits för att målgruppen lotsas till det 

stöd man ansökt om, ett stöd man har rätt till enligt lag. I redovisningen skall, om möjligt, även 

eventuella konsekvenser av beslutet framgå. 

 

Efter beslutet om att inte servicen personligt ombud ska erbjudas i Kungsbacka fick de personliga 

ombuden i uppdrag att avsluta de pågående uppdragen, och att lotsa och stödja de individer som de 

hade kontakt med till andra insatser som individen hade behov av. Eftersom personligt ombud inte är 

en biståndsbedömd insats och inte heller omfattas av dokumentationsskyldighet finns det därför ingen 

möjlighet att följa upp hur det har gått för de individer som hade personligt ombud. Under 

avvecklingen informerade dåvarande enhetschefen för personligt ombud, Eva Andersen, Individ & 

Familjeomsorg att alla, 15 stycken, förutom en individ hade etablerade kontakter med kommunen och 

att flera av dem var på väg att få god man. 

 

När det gäller eventuella konsekvenser av beslutet att inte längre erbjuda personligt ombud har frågan 

ställts till olika enheter som kan vara aktuella utifrån information som lämnats av de personliga 

ombuden i samband med avvecklingen. Eftersom det inte förs någon statistik eller finns någon 

dokumentation att följa upp blir svaren baserade på bedömningar och antaganden. Inga stora 

konsekvenser har framkommit men det är svårt att med säkerhet veta eftersom det inte finns något 

exakt att följa upp. Två chefer för enheter som fått frågan om de ser några konsekvenser svarar att de 

ser att individer söker stöd för till exempel kontakt med myndigheter, hjälp med att tolka brev och 

hjälp med att ansöka om ekonomiskt bistånd, men de individerna kan inte med säkerhet sägas tillhöra 

målgruppen för personligt ombud. På ytterligare en enhet som kan tänkas möta målgruppen för 
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personligt ombud syns ingen ökning av antalet sökande som kan relateras till att servicen personligt 

ombud inte längre erbjuds och alla som söker får det stöd som de har behov av.  

 

Den sammantagna bilden är att det inte märks några konsekvenser av att servicen personligt ombud 

inte längre erbjuds.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-05 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut, 2020-10-15, § 146 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut, 2020-09-17, § 117 

 

 

Karin Martinsson    Anna Bergsten 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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§ 117 Dnr 2020-00239  

Översyn av personligt ombud  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att den frivilliga insatsen personligt 

ombud inte längre ska erbjudas från och med 2021-01-01. 

Reservation 

Carita Boulwén (SD), Elisabeth Svensson (SD), Elin Hysén (L), Elisabeth Lyckevall 

(S), Sture Andréasson (S) och Marie Björsell (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i att få budget i balans har en översyn gjorts av den frivilliga servicen 

personligt ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Sedan 

2000 finns möjlighet för kommuner att få statsbidrag för att delfinansiera 

verksamheten. För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller 

biståndsbeslut. Den enskilde kan söka stöd av ett personligt ombud men har ingen 

laglig rätt att få det stödet. Det är frivilligt för kommunerna att ha en verksamhet med 

personligt ombud. Kommunerna har alltså möjlighet men inte skyldighet att erbjuda 

stöd av personligt ombud.  

Individ & Familjeomsorg har erbjudit personligt ombud i över 20 år. Sedan dess har 

arbetet kring målgruppen utvecklats och idag finns flera insatser som erbjuder 

mycket av det som personligt ombud gör.  

Under 2020 har nämnden avsatt 600 000 kr i budget för personligt ombud. Ca 

800 000 kr erhålls i statsbidrag. Årlig besparing blir vid avveckling blir ca 600 000 

kr. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-08, där det föreslås att nämnden beslutar 

att den frivilliga insatsen personligt ombud inte längre ska erbjudas från och med 

2021-01-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M), med instämmande från Gunilla Apler (M), Bo Dahlström 

(M) och Daniel Kvist (KD), föreslår att den frivilliga insatsen personligt ombud inte 

längre ska erbjudas från och med 2021-01-01. 

Marie Björsell (C) yrkar på avslag till Kalle Påsse Sundvalls (M) och Daniel Kvists 

(KD) med fleras förslag. 
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forts. § 117 

 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) yrkar på följande:  

-Att nämnden avslår förslag till beslut om att den frivilliga insatsen personligt ombud 

inte längre ska erbjudas. 

-Att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupper kan tänkas beröras av den 

frivilliga insatsen personligt ombud. 

-Att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över om verksamheten fortsatt 

ska vara i kommunal regi samt ta fram förslag på eventuell annan tänkbar extern 

utövare. 

Elin Hysén (L), Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) yrkar på följande: 

-Att nämnden beslutar att den frivilliga insatsen personligt ombud inte längre 

kommer köpas av förvaltningen Service.  

-Att nämnden beslutar att funktionen personliga ombud fortsatt erbjuds Kungsbackas 

invånare. Utförandet kommer ske genom annan förvaltning än serviceförvaltningen 

alternativt genom utomstående organisation. 

-Att möjligheterna till att andra förvaltningar inom kommunen ska kunna bli 

delaktiga i finansiering av verksamheten ska ses över. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, dels 

hans eget, med instämmande från Gunilla Apler (M), Bo Dahlström (M) och Daniel 

Kvist (KD), förslag, dels Marie Björsells (C) avslagsyrkande, dels Carita Boulwéns 

(SD) och Elisabeth Svenssons (SD) yrkande och dels Elin Hyséns (L), Elisabeth 

Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) yrkande. 

Ordförande ställer sedan proposition på hans eget, med instämmande från Gunilla 

Apler (M), Bo Dahlström (M) och Daniel Kvist (KD), förslag, mot Marie Björsells 

(C) avslagsyrkande, mot Carita Boulwéns (SD) och Elisabeth Svenssons (SD) 

yrkande och mot Elin Hyséns (L), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons 

(S) yrkande, och finner att nämnden bifaller hans eget och Daniel Kvists (KD) med 

fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande finner att hans eget och Daniel Kvists (KD) med fleras förslag är 

huvudförslaget i kommande huvudomröstning.  

Ordförande ställer sedan proposition på Marie Björsells (C) avslagsyrkande, Carita 

Boulwéns (SD) med fleras yrkande och Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) 

med fleras yrkande, och finner att nämnden utser Elin Hyséns (L) och Elisabeth 

Lyckevalls (S) med fleras yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 

Omröstning begärs och verkställs  
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forts. § 117 

 

Ordförande finner att Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

yrkande är huvudförslag i kommande kontrapropositionsomröstningen. 

Ordförande ställer sedan proposition på Marie Björsells (C) avslagsyrkande och 

Carita Boulwéns (SD) med fleras yrkande, och finner att nämnden utser Carita 

Boulwéns (SD) med fleras yrkande till motförslag i kontrapropositionsomröstningen. 

Ordförande redovisar följande propositionsordning för 

kontrapropositionsomröstningen som nämnden godkänner: 

Ja - röst innebär att utse Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 

Nej - röst innebär att utse Carita Boulwéns (SD) med fleras yrkande till motförslag i 

huvudomröstningen. 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att, med 4 ja-röster mot 3 nej-röster och 4 som avstår, besluta att 

utse Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras yrkande till motförslag 

i huvudomröstningen. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)          X 

Gunilla Apler (M)    X 

Magnus Bodin (M)     X 

Bo Dahlström (M)   X 

Marie Björsell (C) X   

Elin Hysén (L)  X   

Daniel Kvist (KD)  X  

Carita Boulwén (SD)    X  

Elisabeth Svensson (SD)  X  

Elisabeth Lyckevall (S) X   

Sture Andréasson (S) X   

 

Ordförande redovisar följande propositionsordning för huvudomröstningen som 

nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att besluta enligt Kalle Påsse Sundvalls (M) och Daniel Kvists (KD) 

med fleras förslag. 

Nej-röst innebär att besluta Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

yrkande. 

Ordförande finner att nämnden, med 5 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 som avstår, 

beslutar enligt hans eget och Daniel Kvists (KD) med fleras förslag. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (1) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-09-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

forts. § 117 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)        X   

Gunilla Apler (M)  X   

Magnus Bodin (M)   X   

Bo Dahlström (M) X   

Marie Björsell (C)  X  

Elin Hysén (L)   X  

Daniel Kvist (KD) X   

Carita Boulwén (SD)     X 

Elisabeth Svensson (SD)   X 

Elisabeth Lyckevall (S)  X  

Sture Andréasson (S)  X  

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för Service  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-10-15 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 146 Dnr 2020-00239  

Uppföljning av personligt ombud  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att per den 

31 maj 2021 återkomma med en uppföljning av beslutet att den frivilliga insatsen 

personligt ombud inte längre erbjuds. Förvaltningen skall redogöra för de åtgärder 

som vidtagits för att målgruppen lotsas till det stöd man ansökt om, ett stöd man har 

rätt till enligt lag. I redovisningen skall, om möjligt, även eventuella konsekvenser av 

beslutet framgå. 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Anna Bergsten redogör för uppföljning av det pågående 

arbetet med avveckling av personligt ombud. 

Beslutsunderlag 

Se Nämndens för Individ & Familjeomsorgs beslut 2020-09-17, § 117. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen 

att per 31 maj 2021 återkomma med en uppföljning av beslutet att den frivilliga 

insatsen personligt ombud inte längre erbjuds. Förvaltningen skall redogöra för de 

åtgärder som vidtagits för att målgruppen lotsas till det stöd man ansökt om, ett stöd 

man har rätt till enligt lag. I redovisningen skall, om möjligt, även eventuella 

konsekvenser av beslutet framgå. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans eget förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg. 



 

 

Datum 

2021-05-11 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2021 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 

perioden 2021-01-01 till 2021-03-31.  

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 

Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 

avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 

rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-4 2020 och kvartal 1 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Beskrivning av ärendet 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 

 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31 att 7 

beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Tre av dessa är 

från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 

kontaktfamilj och gruppverksamhet. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 

kontaktperson och kontaktfamilj beror 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 

2021-01-01 till 2021-03-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 

2021-01-01 till 2021-03-31. 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 

 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31 visar 18 beslut enligt lagen om 

stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sju beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 

inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd och kontaktperson. Samtliga av de inrapporterade 

besluten är från tidigare kvartalsrapportering, tre beslut har verkställts under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 

samt bostad med särskild service är 9 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Tre beslut har 

verkställts under detta kvartal och fyra 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 2-4 2020 och kvartal 1 2021

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

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

2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021

Kontaktfamilj och 4 1 3 6 4 resursbrist 1 resursbrist 1 annat skäl 6 resursbrist 3 ej verkställda 1 ej verställt 3 ej verkställda 6 ej verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 3 nya 2 resursbrist 1 avslutat

Öppenvårdsverksamhet 1 1 0 1 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 annat skäl 1 ej verkställt 1 ej verkställt 0 1 ej verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 5 2 3 7 5 2 3 7 5 2 3 7

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

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

2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021

Boendestöd enligt 2 2 7 5 1 tackat nej 2 tackat nej 6 annat släl 4 annat skäl 2 verkställda 2 ej verkställda 1 avslutat 2 verkställda

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

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 3 2 1 0 2 tackat nej 2 tackat nej 0 0 1 verkställt 1 verkställt 1 avslutat 0

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställt

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 1 1 0 0 1 tackat nej 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 resursbrist 1 ej evrkställt 0 0

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

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

SoL 4:1



Summa beslut 7 6 8 6 7 6 8 6 7 6 8 6

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

Insats

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

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

2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021

Personlig assistans 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 5 4 3 8 5 annat skäl 4 annat skäl 3 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt 4 ej verkställda 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:3 varav 3 nya varav 1 nytt varav 5 nya 4 ej verkställda 2 ej verkställda 5 ej verkställda

2 avslutade

Kontaktperson 2 2 4 5 1 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 1 resursbrist 2 ej verkställt 2 ej verkställda 3 ej verkställda 2 verkställda

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

2 annat skäl 1 avslutat

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

enligt LSS 9:5 varav 3 nya varav 2 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl

Korttidsvistelse 9 7 1 0 7 annat skäl 5 annat skäl 1 resursbrist 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 4 nya varav 1 nytt 2 tackat nej 1 tackat nej 6 ej verkställda 6 ej verkställda

1 resursbrist 1 avslutat

Bostad med särskild service 2 1 1 0 2 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkst'llt

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 9 9 0 2 resursbrist 3 resursbrist 3 resursbrist 3 verkställda 8 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 1 nytt 8 tackat nej 6 tackat nej 4 tackat nej 7 ej verkställda 1 avslutat 8 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 1 0 0 0 1 annat skäl 1 verkställt

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 26 19 18 30 26 19 18 30 26 19 18



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 2021 och kvartal 1 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Kontaktfamilj och 6 8

6 

resursbrist 8 resursbrist 6 ej verkställda1 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya varav 3 nya 4 ej verkställda

3 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 6 1 annat skäl 5 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställda 

SoL 4:1 varav 4 nya 1 tackat nej 2 ej verkställt

3 avslutade

Summa beslut 7 14 7 14 7 14

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Boendestöd enligt 5 3 4 annat skäl 2 tackat nej 2 verkställda 3 ej verkställda

SoL 4:1 varav 2 nya 1 tackat nej 1 annat skäl 3 ej verkställda

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 3 0 2 tackat nej 0 3 ej verkställda

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 0 0



läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 7 6 7 6 7

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

Insats

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Personlig assistans 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 8 7 8 annat skäl 2 resursbrist 1 verkställt 3 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 5 nya 2 tackat nej 5 ej verkställda3 ej verkställda

3 annat skäl 2 avslutade 1 avslutad

Kontaktperson 5 2 1 resursbrist 1 tackat nej 2 verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:4 varav 2 nya varav 1 nytt 4 annat skäl 1 resursbrist 2 ej verkställda1 ej verkställt

1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 5 2 2 tackat nej 1 tackat nej 4 ej verkställda1 verkställt

enligt LSS 9:5 varav 2 nya 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt

Korttidsvistelse 0 9 1 resursbrist 8 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 6 nya 4 tackat nej 1 avslutat

4 annat skäl

Bostad med särskild service 0 1 1 resursbrist 1 ej verkställda

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 0 14 4 resursbrist 4 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya 10 tackat nej 10 ej verkställda

Daglig verksamhet 0 1 1 annat skäl 1 ej verkställda

enligt LSS 9:10

Summa beslut 18 36 18 36 18 36



 

 

Datum 

2021-05-12 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1, 2021 

 

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

6, 
varav 
3 nytt 

6 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. 
 

6 ej verkställt 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

1 1 annat skäl 1 ej verkställt 

Summa beslut 7 7 7 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 5 4 annat skäl 
1 tackat nej 
  

2 verkställda 
3 ej verkställda 
 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

1 1 tackat nej 1 verkställt  

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

   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

  
 
 

 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

  
 
 

 

Summa beslut 6 6 6 
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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 § 
 

   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 

8,  
varav 
5 nya 

8 annat skäl 
 
 

1 verkställt 
5 ej verkställt 
2 avslutat 
 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 

5, 
varav  
2 nya 

1 resursbrist 
4 annat skäl 

2 verkställda 
2 ej verkställda 
1 avslutat 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

5, 
varav  
2 nya 

2 tackat nej 
1 resursbrist 
2 annat skäl, vill avvakta pga covid-19 

4 ej verkställda 
1 avslutat 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 

  
 
 

 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

  
 
 

 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

  
 
 

 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

   
 
 

Summa beslut 18 18 18 



 

 

Datum 

2021-05-07 
Diarienummer 

IF 2021-00006 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Anmälan av ordförandebeslut, maj 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda ordförandebeslut för 

perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ordförandebeslut anmäls till nämnden. 

Dnr 2021-00101. Ordförandebeslut den 22 april 2021 avseende yttrande över remiss av 

författningsförslag i promemorian - Barnets bästa när vård enligt lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU, upphör. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-07 

Ordförandebeslut, 2021-04-22 

 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-05-06 
Diarienummer 

IF 2021-00008 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Anmälan av delegationsbeslut, maj 2021 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat om förändring av sin återrapportering av 

delegationsbeslut, enligt nya kommunallagen (SFS 2017:725) de beslut som är av så stor betydelse att 

nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschefen utan möjlighet för denne att vidaredelegera, 

ska anmälas till nämnden. Härigenom säkerställs nämndens insyn i dessa viktiga beslut. Liksom 

tidigare åligger det förvaltningen att tillse att nämnden får information om sådant som kan vara av vikt 

för den, även om detta i och för sig inte tar sig uttryck i ett beslut som måste anmälas till nämnden. 

 

Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 14 och 27 april 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga beslut.   

Attesträtter 

2021-04-01 – 2021-04-30. 
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Avtal 

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal – korttidshem, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – bostad med särskild service, vuxenenheten.  

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – korttidsplats, vuxenenheten.  

Dnr 2018-00038. Avtal – Digital föräldraskapsbekräftelse – tilläggsmodul i Combine, familjerätt 

 

Övrigt  

Dnr 2021-00083. Yttrande enligt begäran till IVO, dnr 8.8.1-39684/2019-7, IVO överväger att ansöka 

om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten gällande ej verkställt beslut.   

Dnr 2020-00352. Yttrande enligt begäran till IVO, dnr 2.7.1-51909/2020, om uppgifter från samtliga 

nämnder/motsvarande med ansvar för beslut och insatser enligt SoL och/eller LSS med anledning av 

utbrottet av Covid-19. 

Dnr 2021-00111. Komplettering av anmälan om personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00142. Avvisan på begäran om överflyttning av ärende från Funktionsstödsförvaltningen, 

avd Majorna Linné i Göteborg stad, till Kungsbacka kommun enligt 2 a kap 10 § socialtjänstlagen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-05-06 
Diarienummer 

IF 2021-00007 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av domar och beslut, maj 2021 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Beslut meddelad i mål nr 14699-20, daterad 2021-04-12, saken; personlig assistans enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fråga om återförvisning. Förvaltningsrätten 

upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till Kungsbacka kommun för ny handläggning. 

Dom meddelad i mål nr 6731-20, daterad 2021-04-12, saken; assistansersättning enligt 

socialförsäkringsbalken. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom meddelad i mål nr 403-20, daterad 2021-04-12, saken; personlig assistans enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och det 

intermistiska beslutet upphör därmed att gälla. 

Dom meddelad i mål nr 11445-20, daterad 2021-04-09, saken; bostad med särskilt service för vuxna 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet.  

Dom meddelad i mål nr 1006-21, daterad 2021-04-20, saken; bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom meddelad i mål nr 1648-21, daterad 2021-04-27, saken; bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00129. KF § 37 Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) handlingsplan för 

suicidprevention. 

Dnr 2021-00146. KF § 49 Revisionsberättelse 2020 för Kungsbacka kommun om fråga om 

ansvarsfrihet.  

Dnr 2021-00147. KF § 48 Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun.  

Dnr 2020-00026. KF § 51 Kungsbacka Arena – genomförande samt inriktningsbeslut för uppförande 

och drift.  

 

Kommunstyrelsen  

Dnr 2020-00048. KS § 101 Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget 

i balans. 

Dnr 2021-00129. KS § 134 Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 

suicidprevention. 

 

 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll 2021-03-26. 

 

Socialnämndens biståndsutskott Eskilstuna kommun 

Dnr 2021-00138. Beslut § 10 Ansökan om överflyttning av ärende till Eskilstuna kommun enligt 2 kap 

10 § SoL, socialtjänstlagen. Biståndsutskottet beviljar framställan av överflyttning av ärende från 

Kungsbacka kommun till Eskilstuna kommun. 

Dnr 2021-00138. Beslut § 11 Ansökan om överflyttning av ärende till Eskilstuna kommun enligt 2 kap 

10 § SoL, socialtjänstlagen. Biståndsutskottet beviljar framställan av överflyttning av ärende från 

Kungsbacka kommun till Eskilstuna kommun. 

Dnr 2021-00138. Beslut § 12 Ansökan om överflyttning av ärende till Eskilstuna kommun enligt 2 kap 

10 § SoL, socialtjänstlagen. Biståndsutskottet beviljar framställan av överflyttning av ärende från 

Kungsbacka kommun till Eskilstuna kommun. 

Dnr 2021-00138. Beslut § 13 Ansökan om överflyttning av ärende till Eskilstuna kommun enligt 2 kap 

10 § SoL, socialtjänstlagen. Biståndsutskottet beviljar framställan av överflyttning av ärende från 

Kungsbacka kommun till Eskilstuna kommun. 
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Beslutsunderlag 

Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-05-06 
Diarienummer 

IF 2021-00005 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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Redovisning av skrivelser och meddelanden, maj 2021 

 
Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

 

Dnr 2021-00134. Inkommen skrivelse till nämndens ordförande gällande förändringar i gruppboendet 

Gåsevadholmsvägen. 

Dnr 2021-00132. Öppet brev till politikerna i nämnden för Indvid & Familjeomsorg gällande 

Onyxvägens gruppboende från anhöriga och gode män. Ordföranden i nämnden har besvarat brevet. 

Dnr 2021-00143. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.3.1-05023/2021-2, begär yttrande och 

handlingar angående ej verkställt beslut. 

Dnr 2021-00145. Socialstyrelsen, dnr 9.1- 13921/2021. Utlysning av statsbidrag till regioner och 

kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst 

avseende skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19. 

Dnr 2021-00151. Socialstyrelsen, dnr 9.2-705/2021. Utlysning av statsbidrag till kommuner för 2021 

för arbete mot våld i nära relationer. 

Dnr 2021-00150. Inkommen skrivelse från Göteborgs stad angående begäran om samlad överflyttning 

av ärende enligt 2 a kap 10 § SoL till annan kommun.  

Dnr 2021-00130. Inkommen skrivelse från Region Halland angående avvikelse i rutiner.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef 



 

 

Datum 

2021-05-06 
Diarienummer 

IF 2021-00004 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
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Redovisning av synpunkter och klagomål, maj 2021 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 

för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-04-01 – 2021-04-30. 

Dnr 2021-00125. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, referensnummer 210331000172, har tagit 

emot ett klagomål på bland annat bemanningen på Gåsevadholm bostad med särskild service. Det är 

nämndens ansvar att utreda klagomålet enligt bestämmelserna i 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd, SOSFS 2011:9, om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Dnr 2021-00133. Inkommit klagomål för individer inom Dagliga verksamhet/praktik vid minskad 

tillgänglighet och för behov av hembesök för att förebygga isolering och ökad psykisk ohälsa.  

Dnr 2021-00144. Inkommit klagomål från god man angående minskad bemanning för brukare inom 

personlig assistans. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-05-04 
Diarienummer 

IF 2021-00009 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Sanna Heikkinen 
0300- 83 55 97 

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar och beslut 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av rapporter, utredningar och beslut 

enligt lex Sarah. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) tar emot rapporter om missförhållanden eller påtagliga risker för 

missförhållanden enligt lex Sarah. SAS utreder händelser och beslutar om händelsen utgjort ett 

missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållanden mot delegation. Allvarliga missförhållanden 

eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden anmäler SAS till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). I och med att SAS fattar beslut mot delegation ska nämnden få kännedom om samtliga 

beslut som fattats av SAS enligt lex Sarah.  

 

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

 

2020–00364 – gäller kamera som tappar täckning. Personal genomförde tillsyn istället och händelsen 

innebar inga konsekvenser för den enskilde, inget missförhållande.  

 

2021–00066 – gäller utebliven social aktivitet på daglig verksamhet. En brist i verksamheten, men 

inget missförhållande.  

 

2021–00115 – gäller utebliven social aktivitet på en bostad med särskild service. En brist i 

verksamheten, men inget missförhållande.  

 

2021–00128 – gäller att telefonin inte stödjer trepartssamtal. Bristen är anmäld till telefoni-support och 

bedöms inte ligga inom nämndens verksamhetsområde, inget missförhållande.  

 

2021–00084 – gäller brister i tillräckligt med personalresurser på en bostad med särskild service, ett 

missförhållande, se bilaga 1.  
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2021–00148 – gäller brister vid behörighetsstyrning och behörighetstilldelning. Ärendet är utrett av  

förvaltningarna IF, VO och GA gemensamt och anmält till IVO den 29 april 2021 som ett  

allvarligt missförhållande, se bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-04 

 

 

Karin Martinsson     Sanna Heikkinen 

Förvaltningschef     Socialt ansvarig samordnare 


