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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 12 oktober 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Thure Sandén 

1.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 2 2021 

2021-00952  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet.  

2.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 2 2021 

2021-00963  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet.  

3.  Svar på Miljödepartementets 
remiss - En rättssäker 
vindkraftsprövning (SOU 
2021:53) 

2021-00790  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-09-06 
och översänder som sitt svar till Miljödepartementet.  

4.  Rekrytering av förvaltningschef 
- Vård & Omsorg 

2021-00735  Förslag till beslut 
- 
Handlingar utdelas senare 
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Avstämning om uppdrag att 
sälja del av fastigheten 
Kungsbacka 2:2 
 
Klockan 08:45-08:55 
 
Emma Kjernald, 
Johan Gerremo 

2021-00460   - 

6.   Avstämning om 
samhällsbyggnadsplan (från 
årshjul) 
 
Klockan 09:00-09:45 
 
Emma Kjernald,  
Ida Lennartsson 

2021-00154  - 

7.  Information och dialog om de 
prioriterade 
kommunikationssatsningarna 
för förändring - uppföljning 
platsvarumärket (från årshjul) 
 
Klockan 10:00-10:45 
 
Elisabeth Lundin, 
Hanna Littorin, Jessica Blume 

2021-00158  - 

8.  Information om Trafikstrategi - 
utredningar FÖP Kungsbacka 
stad 
 
Klockan 10:50-11:10 
 
Sandra Lindahl, 
Viktoria Fagerlund, 
Agneta Nordström 

2021-00662  - 
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 Ärende Beteckning Förslag 

9.  Avstämning om revidering av 
åtgärdsplan för Kungsbacka 
kommuns klimatstrategi 
 
Klockan 11:15-11:45 
 
Sven-Erik Bergström 
Viktoria Fagerlund 

2021-00957  - 

10.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-09-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 82 Dnr 2021-00005 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 
kvartal 2 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 2 år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera 
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i 
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”. 
 
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje 
kvartal. I samband med rapporteringen ska nämnden för Vård & Omsorg informera 
kommunfullmäktige genom en statistikrapport. 
 
Vård & Omsorg hade den 30 juni 2021 18 beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, 
som inte verkställts inom 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden för 
Vård & Omsorg beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 



  

Datum 

2021-09-03 
Diarienummer 

2021-00005 
 

 

 
Vård & Omsorg  
 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE  

 
 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 2 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
kvartal 2 år 2021. 
 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna. 
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 
beslut”. 
 
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. I samband med 
rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport. 
 
Vård & Omsorg hade den 30 juni 2021 18 beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, som inte 
verkställts inom 3 månader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K4P1#K4P1
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2021 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

24 9   

Varav     

 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 7 7   

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 1   

 - ej fått något erbjudande 0 0   

 - avlidna 1 0   
 - avsagt sig beslut 1 2   
 - Verkställda under kvartalet 16 2   
Summa 25 12   
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  22 5   

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  2 3   

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.   

0 1   

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  0 0   

Summa 24 9   
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

5 9   

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 0 2   

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 0   

 - ej fått något erbjudande 5 2   
- avlidna 0 0   
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- avsagt sig beslut 0 3   
- Verkställda under kvartalet 0 4   
Summa 5 11   
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 5 5   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 0 4   

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0 0   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 0 0   

Summa 5 9   
     

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03 
  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
 
Pia Berglund  
Verksamhetschef 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-09-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 134 Dnr 2021-00097 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
2021 

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 2021-04-01 till 2021-06-30. 

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 
Se, jämte sammanställningar, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02, där det 
föreslås att nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-04-01 till 2021-06-30.  
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2 
2021 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-04-01 till  
2021-06-30.  

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen  



  

Datum 

2021-09-02 
Diarienummer 

IF 2021-00097 
 

 

 
 
Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS – kvartal 2 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 2021-04-01 till 2021-06-30.  

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, 2021-09-02 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2 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 2021-04-01 till 2021-06-30 att 16 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Nio av dessa är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj och gruppverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 
kontaktperson och kontaktfamilj beror tio på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som 
kan ta uppdrag. Ett beslut har verkställts under detta kvartal och sex har avslutats. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-04-01 till 2021-06-30.  
Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-04-01 till 2021-06-30. 

 
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 2021-04-01 till 2021-06-30 visar 30 beslut enligt lagen om 
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sex beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  
Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd. Tre av de inrapporterade besluten är från tidigare 
kvartalsrapportering, ett beslut har verkställts under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
samt bostad med särskild service är 24 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Elva beslut har 
verkställts under detta kvartal och två har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även 
bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 
 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



  

Datum 

2021-09-02 
Diarienummer 

IF 2021-00097 
 

 

 
 
Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 2, 2021 
 
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

14, 
varav 
7 nya 

10 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
4 annat skäl  

1 verkställt 
9 ej verkställda 
4 avslutade 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

2 2 annat skäl 2 avslutade 

Summa beslut 16 16 16 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 6, varav 
3 nya 

5 annat skäl 
1 resursbrist 
 tackat nej 
  

1 verkställt 
4 ej verkställda 
1 avslutat 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

0   

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

0   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1  

0  
 
 

 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1  

0  
 
 

 

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 §  

0   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 

5 5 annat skäl, varav 3 avvaktar pga 
covid-19 
 

2 verkställda 
3 ej verkställda 
  

Kontaktperson  
LSS 9.4 §  

3, varav  
1 nytt 

3 annat skäl, varav 2 avvaktar pga 
covid-19 

1 verkställt 
2 ej verkställda  

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 §  

4, varav  
1 nytt 

2 tackat nej 
2 annat skäl, vill avvakta pga  
covid-19 

1 verkställt 
2 ej verkställda 
1 avslutat 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 

6, varav  
1 nytt 

2 tackat nej 
4 annat skäl 

4 verkställda 
1 ej verkställt 
1 avslutat 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 §  

1 1 resursbrist 
  
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

11, varav 
3 nya 

1 annat skäl 
4 resursbrist 
6 tackat nej 
 

3 verkställda 
8 ej verkställda 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   
 
 

Summa beslut 30 30 30 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2 2021

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

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

2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021

Kontaktfamilj och 1 3 9 14 1 resursbrist 1 annat skäl 9 resursbrist 10 resursbrist 1 ej verställt 3 ej verkställda 3 verkställda 1 verkställt

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 3 nya varav 7 nya 2 resursbrist 4 annat skäl 6 ej verkställda 9 ej verkställda

4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 0 1 2 1 annat skäl 0 1 annat skäl 2 annat skäl 1 ej verkställt 0 1 ej verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 2 3 10 16 2 3 10 16 2 3 10 16

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

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

2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021
Boendestöd enligt 2 7 5 6 2 tackat nej 6 annat släl 4 annat skäl 5 annat skäl 2 ej verkställda 1 avslutat 2 verkställda 1 verkställt

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

1 avslutat

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 2 1 0 0 2 tackat nej 0 0 0 1 verkställt 1 avslutat 0 0

service enligt SoL 5:5 1 ej verkställt

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 1 0 0 0 1 annat skäl 1 annat skäl 0 0 1 ej verkställt 0 0 0

läger enligt SoL 4:1

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

SoL 4:1

Summa beslut 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 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 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2

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

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 4 3 8 5 4 annat skäl 3 annat skäl 8 annat skäl 5 annat skäl 4 ej verkställda 1 verkställt 1 verkställt 2 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt varav 5 nya 2 ej verkställda 5 ej verkställda 3 ej verkställda

2 avslutade

Kontaktperson 2 4 5 3 1 tackat nej 1 tackat nej 1 resursbrist 3 annat skäl 2 ej verkställda 3 ej verkställda 2 verkställda 1 verkställt

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

2 annat skäl 1 avslutat

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

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

2 annat skäl 1 avslutat

Korttidsvistelse 7 1 0 6 5 annat skäl 1 resursbrist 2 tackat nej 1 verkställt 1 verkställt 4 verkställda

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

1 resursbrist 1 avslutat

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

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 9 10 11 3 resursbrist 3 resursbrist 1 tackat nej 6 tackat nej 8 ej verkställda 1 verkställt 2 verkställda 3 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 1 nytt varav 2 nya varav 3 nya 6 tackat nej 4 tackat nej 9 resursbrist 4 resursbrist 1 avslutat 8 ej verkställda 8 ej verkställda 8 ej verkställda

2 annat skäl 1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 26 19 29 30 26 19 29 30 26 19 29 30



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2 2021 och kvartal 2 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Kontaktfamilj och 14 4 10 resursbrist4 resursbrist 1 verkställt 3 ej verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 7 nya 4 annat skäl 9 ej verkställda 1 avslutat

4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 2 1 2 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 16 5 16 5 16 5

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Boendestöd enligt 6 2 5 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 2 verkställda

SoL 4:1 varav 3 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 4 ej verkställda

1 avslutat

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 3 0 2 tackat nej 0 1 verkställt

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist 2 ej verkställda

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 0 1 tackat nej 0 1 resursbrist

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 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 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Personlig assistans 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 5 5 5 annat skäl 5 annat skäl 2 verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:3 varav 3 nya 3 ej verkställda 4 ej verkställda

Kontaktperson 3 2 3 annat skäl 1 annat skäl 1 verkställt 2 ej verkställt

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

Avlösarservice i hemmet 4 1 2 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt 2 annat skäl 2 ej verkställda

1 avslutat

Korttidsvistelse 6 9 2 tackat nej 7 annat skäl 4 verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt varav 4 nya 4 annat skäl 2 tackat nej 1 ej verkställt 6 ej verkställda

1 avslutat 1 avslutat

Bostad med särskild service 1 2 1 resursbrist 2 resursbrist 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 11 10 6 tackat nej 2 resursbrist 3 verkställda 3 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 3 nya 4 resursbrist 8 tackat nej 8 ej verkställda 7 ej verkställda

1 annat skäl

Daglig verksamhet 1 1 annat skäl 1 verkställt

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 30 30 30 30 30
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Miljödepartementets remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-09-06 och översänder som sitt svar till 
Miljödepartementet.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen tillsatte i oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna 
för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan av 
vindkraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag för det fall bestämmelsen inte kan tas 
bort. Syftet med utredningen är att undersöka möjligheterna för om det går att göra miljöprövningen av 
vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar. 

Kommuner måste i dag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en vindkraftsanläggning. Med 
anledning av den kritik som riktats mot såväl den kommunala tillstyrkan som mot tidigare förslag om 
att avskaffa systemet helt och hållet, fick utredningen i uppdrag att ta fram förslag som stärker 
rättssäkerheten när nyetableringar av vindkraftverk bedöms. 

Utredningens förslag innebär att kommunerna fortsatt har en rätt att säga nej till vindkraft. Till skillnad 
från i dag kommer kommunen ge besked tidigt i processen och omfattningen av kommunens beslut 
begränsas till att enbart avse mark- och vattenanvändning. En tydlig skillnad föreslås alltså mellan 
kommunala bedömningar och tillståndsmyndighetens prövning. Kommunen avgör var i kommunen det 
är lämpligt med vindkraft och ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för att kunna 
lämna in en ansökan om tillstånd.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-06 

Yttrande, 2021-09-06 

En rättssäker vindkraftsprövning, SOU 2021:53 

https://www.regeringen.se/49e6a7/contentassets/8b16a30f6de3468ab6fa640ebb23851f/en-rattssaker-vindkraftsprovning-sou-202153
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Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 

Beskrivning av ärendet 
Utredningens förslag: Kommunerna ska ta ställning till varje etablering av tillståndspliktig vindkraft 
genom ett beslut om lokaliseringsbesked. Ett lokaliseringsbesked kan vara positivt (tillstyrkan) eller 
negativt (avstyrkan). En ansökan om tillstånd ska innehålla det lokaliseringsbesked kommunen avgett 
och ett negativt lokaliseringsbesked ska utgöra hinder för att ta upp en ansökan om tillstånd till 
prövning. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömning är att det kommunala inflytandet blir fortsatt större för 
vindkraften än för andra verksamheter som byggs utanför detaljplanelagt område, men det är enligt 
utredningen motiverat av den särskilda påverkan på användningen av mark och vatten i kommunen 
som vindkraften har och att vindkraften står inför en stor utbyggnad. Vindkraftsetablering är dock i 
stor utsträckning en reversibel åtgärd som i stora delar inte innebär långsiktig omgivningspåverkan. Att 
i det avseendet vindkraftsprövning ges en särställning gentemot till exempel etablering av 
täktverksamhet, bedömer Samhällsbyggnadskontoret är märkligt.  

Utredningen har inte haft i uppdrag att möjliggöra för ökad utbyggnad av vindkraft. 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att föreslagen lagändring inte kommer att innebära en 
förändring som stöttar branschen i tillräcklig utsträckning för att nå Sveriges energipolitiska målför 
vindkraft. En förändring av det kommunala vetot utgör endast en av många pusselbitar för att få 
lönsamhet i vindkraftsetableringar.   

Kommunala vindbruksplaner 
Utredningens förslag: Översiktsplanens utökade roll vid prövning av tillståndspliktiga 
vindkraftsanläggningar innebär att det blir än viktigare än i dag för kommunerna att se till att 
översiktsplanen är uppdaterad och stämmer överens med vad kommunerna vill åstadkomma.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att de relativt nya kraven i plan- och bygglagen om att 
översiktsplanen ska aktualitetsprövas varje mandatperiod i syfte att göra den översiktliga planeringen 
mer kontinuerlig samspelar med utredningens förslag om ökad aktualitet för vindbruksplaner. 
Samtidigt delar Samhällsbyggnadskontoret utredningens uppfattning om att översiktlig planering är 
resurskrävande. Att planerna inte uppdateras i rätt takt och på rätt sätt kan leda såväl till att kommuner 
måste tillstyrka vindkraftsprojekt i egentligen inaktuella områden som till att översiktsplanen 
innehåller begränsningar för vindkraft som kommunen inte längre står bakom.  

Kungsbackas vindbruksplan från 2012 bedöms fortfarande ge den vägledning som behövs för att vara 
aktuell vid införandet av ny lagstiftning. Det har dock under arbetet med den kommunövergripande 
översiktsplanen framkommit synpunkter från Länsstyrelsen i Hallands län om att vindbruksplanen bör 
revideras. Synpunkterna gäller bland annat översyn av nuvarande skrivning om maxhöjder. 
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Utredningen har i sitt uppdrag begränsats till att gälla enbart tillståndspliktiga vindkraftsverk. 
Bygglovs- och anmälningspliktiga verk kan innebära stor omgivningspåverkan, men kräver inget 
kommunalt lokaliseringsbesked. För att transparensen för branschen ska bli fullgod även inom denna 
kategori vindkraftsverk gör Samhällsbyggnadskontoret bedömningen att vindbruksplaner kan motsvara 
ett tidigt besked. Ytterligare en anledning till att ha väl förankrade och uppdaterade vindbruksplaner.  

Ekonomisk ersättning 
Utredningens förslag: Ett system för ekonomisk ersättning till kommuner eller lokalsamhällen bör 
utarbetas för att kompensera dem vars omgivning påverkas av vindkraftsutbyggnad. Ett system för 
ekonomisk ersättning bör utarbetas även om det kommunala inflytandet över vindkraftsetableringar 
bibehålls. 

Samhällsbyggnadskontoret anser att det finns fördelar med att utveckla ett system för ersättning som 
går ifrån dagens oreglerade modell och istället kopplas till intrångets storlek eller anläggningens 
intäkter. Det är svårt att se fördelarna med en vindkraftsetablering för kommunen och dess invånare. 
Antalet arbetstillfällen är få och skatteintäkterna likaså. Samtidigt förändras närmiljön för boende och 
besökande när en vindkraftspark etableras. Samhällsbyggnadskontoret ser dock en rad svårigheter, 
bland annat i att ekonomisk ersättning kan skapa ytterligare debatt i lokalsamhället och på så sätt skapa 
negativ opinion. Det finns visserligen idag etablerade ersättningssystem inom vattenkraft men det 
skapar också en obalans kring vilka tillståndspliktiga verksamheter som ska omfattas av ekonomiska 
ersättningssystem och vilka verksamheter med omgivningspåverkan som inte ska göra det. 

 

Samlad bedömning  
Som länge påtalats och debatterats upplevs det idag finnas betydande brister i modellen för kommunalt 
inflytande vid prövning av vindkraftsprövning.  Föreliggande förslag bedöms ha förutsättningar för att 
möjliggöra en effektivare process, vilket förhoppningsvis kan vara en del i kedjan för att nå beslutade 
klimatpolitiska mål rörande vindkraft.  

Att översiktsplanernas betydelse för planeringen av vindkraft ökar är avsett att uppmuntra kommuner 
att ha aktuella översiktsplaner och vid behov tematiska tillägg. Det gynnar såväl kommunerna själva 
som kommuninvånare och projektörer genom att förutsebarheten ökar. Att utarbeta eller uppdatera 
översiktsplaner är emellertid ett resurskrävande arbete. 

Utredningens förslag om att kommunerna har en begränsad tid på sig att lämna ett lokaliseringsbesked 
innebär en viss tidspress i ärenden med potentiellt stor omgivningspåverkan och politiskt intresse. Det 
kommer fortsatt att skapa opinion även vid användning av välutvecklade vindbruksplaner.   

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 
 

Datum 
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Yttrande över Miljödepartementets remiss: En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 
2021:53) 

Sammanfattande inställning 
Kommunen anser att de författningsförslag och rekommendationer som utredningen lämnar i 
betänkandet i huvudsak är bra och relevanta. Kommunen instämmer därför i utredningens förslag. 

Kommunens inställning i detalj 
Kommunen anser att överklagningsförfarandet av lokaliseringsbeslutet bör klargöras ytterligare för att 
tillämpningen ska bli effektiv. Annars finns risken att den inledande delen av prövningen tar oskäligt 
lång tid och motverkar delar av syftet med en ändring av lagstiftningen.  

Utredningens förslag om att kommunerna har en begränsad tid på sig att lämna ett lokaliseringsbesked 
innebär en viss tidspress i ärenden med potentiellt stor omgivningspåverkan och politiskt intresse. 
Även med välutvecklade vindbruksplaner bedöms tidsfristen som kort.   

Kommunen vill lyfta vikten i förslaget om att återupprätta statliga stöd för utveckling av kommunala 
vindbruksplaner.  

 
Kungsbacka kommun 
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