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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på kommunrevisionens granskning av interna kontroller kopplade till risken för 
kvalificerade välfärdsbrott 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-29, och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
EY har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av interna kontroller kopplade till 
risken för kvalificerade välfärdsbrott. Granskningen har omfattat nämnderna för Individ & 
Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Nämnden för Kultur & Fritid som enligt 
reglementet har ansvaret för samordning av brottsförebyggande arbete har inte ingått i granskningen. 
Rapporten lämnar rekommendationer om åtgärder till de två granskade nämnderna och till 
kommunstyrelsen.  

I sitt följebrev begär revisionen att nämnderna svarar med anledning av lämnade rekommendationer; 
vilka åtgärder som planeras, när de förväntas vara genomförda samt vilken verksamhet/funktion som 
ansvarar för att genomföra beslutade åtgärder. Nämnderna samråder men svarar var för sig.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-29 

Yttrande, 2021-11-29 

Följebrev från kommunrevisionen med begäran om svar, 2021-11-23 

Kommunrevisionens rapport Granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade 
välfärdsbrott, 2021-11-23 

Kommunrevisionens kortrapport, 2021-11-23 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Svar på justitiedepartementets remiss Kommuner mot 
brott, 2021-09-13 
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Yttrande över kommunrevisionens granskning: Granskning av kommunens interna 
kontroller för att motverka kvalificerade välfärdsbrott 

Sammanfattande inställning 
Kommunstyrelsen menar att vi inom kommunen kan utveckla våra arbetssätt och vår kunskap om 
kvalificerad välfärdsbrottslighet.  

Kommunstyrelsen anser att rekommendationerna som lämnas i rapporten i huvudsak är relevanta. 
Dock menar kommunstyrelsen att ansvar och samordning i huvudsak är tydliga. Ansvaret för 
samordning av brottsförebyggande arbete ligger enligt reglementet hos nämnden för Kultur & Fritid. 
Nämnden för Kultur & Fritid har inte ingått i revisionens granskning.  

På förvaltningen för Kultur & Fritid finns också en specialistfunktion för brottsförebyggande arbete 
som bland annat leder arbetet i det brottsförebyggande rådet (BRÅ) där flera förvaltningar medverkar 
tillsammans med berörda myndigheter. Vidare har varje nämnd enligt reglemente ansvar för intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområde. Det är också i varje nämnd, och vidare på varje enhet, 
som frågorna kring att bli utsatt för välfärdsbrott uppstår. Kommunstyrelsen menar därav att arbetet 
med att utveckla rutiner, öka kunskapen etcetera bör ske på berörda enheter i kommunen.  

Arbete med handlingsplan och riktlinjer pågår dels inom BRÅ, dels i förvaltningarna. I enlighet med 
rapportens rekommendationer om riskanalyser och regelverk kan flertalet av dessa lösas i 
förvaltningarnas dagliga rutiner och arbetskultur. Kommunstyrelsen vill inte föregripa nämndernas 
åtgärder, men kommer att tillsammans med nämnderna utveckla styrningen om behov uppstår.  

Flera av rekommendationerna kan också samordnas inom ramen för det interna kontrollarbetet med 
start 2022. Risken för välfärdsbrott uppmärksammas i den gemensamma analysen och statistik på 
området kommer att samlas in och kan därmed följas upp i de årliga rapporterna.  

Kommunstyrelsens ställningstagande i detalj  
Kommunrevisionen har begärt att kommunstyrelsen ska svara med avseende på de lämnade 
rekommendationerna som riktas till kommunstyrelsen i granskningsrapporten utifrån följande 
frågeställningar.  

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

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

Utifrån kortrapporten samlas rekommendationerna under tre huvudrubriker. 

1. Ansvarsfördelning och samordning 

Kommunrevisionens rekommendation 
Att förstärka kommunens övergripande samordning, infrastruktur och stödverksamhet för arbetet mot 
välfärdsbrott.  

Kommunstyrelsens svar 
Ansvaret för samordning av brottsförebyggande arbete är tydligt och ligger enligt reglementet hos 
nämnden för Kultur & Fritid. Där finns en specialistfunktion för brottsförebyggande arbete som bland 
annat leder arbetet i det brottsförebyggande rådet (BRÅ) där flera förvaltningar medverkar tillsammans 
med berörda myndigheter. Vidare har varje nämnd enligt reglemente ansvar för intern kontroll inom 
nämndens verksamhetsområde.  

I arbetet med årliga riskanalyser i intern kontrollarbetet kan samverkan mellan nämnderna stärkas och 
tydligare uppmärksamma risken för välfärdsbrottslighet. Riskanalyser avseende intern kontrollplan 
2023 görs under våren 2022 med stöd av nätverket för kvalitet och intern kontroll som leds från 
kommunledningskontoret.  

2. Handlingsplan och riktlinjer 

Kommunrevisionens rekommendation 
Att utarbeta en kommunövergripande handlingsplan för att motverka kvalificerade välfärdsbrott mot 
kommunen. 

Kommunstyrelsens svar 
På kommunövergripande nivå är det förebyggande arbetet mot välfärdsbrottslighet en del av det 
brottsförebyggande arbetet som helhet vilket leds från förvaltningen för Kultur & Fritid.  

Kommunstyrelsen besvarade nyligen Justitiedepartementets remiss – Kommuner mot brott (SOU 
2021:49) där ett antal brottsförebyggande åtgärder föreslås bli lagstadgade från och med 2023. 
Förslaget innehåller bland annat krav på att kommunerna ska ta fram en årlig lägesbild, göra en 
kartläggning av behov av förebyggande åtgärder, ta fram en åtgärdsplan, etablera brottsförebyggande 
råd och samordningsfunktion. Detta finns eller är under uppbyggnad i Kungsbacka kommun redan 
idag.  
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Genom en bred insamling av material och analyser från statistik, trygghetsdialoger och 
medarbetardialoger har fyra områden prioriterats gemensamt av kommun och polis för de närmaste 
åren, varav ett område är ”Kriminella nätverk: Att inte parallella samhällsstrukturer och tystnadskultur 
får fäste i våra kommundelar”.  
 
BRÅ har i uppdrag att återkomma med några övergripande aktiviteter per område redan i december 
2021 och förslaget börjar i det här fallet med kartläggning. Planen formas fortsatt under våren 2022.  

Kommunrevisionens rekommendation 
att utarbeta kommunövergripande riktlinjer kopplat till kvalificerade välfärdsbrott i vidare bemärkelse.  

Kommunstyrelsens svar 
I enlighet med rapportens rekommendationer om riskanalys och regelverk kan flertalet av dessa lösas i 
förvaltningarnas dagliga rutiner och arbetskultur. Kommunstyrelsen vill inte föregripa nämndernas 
åtgärder men kommer att tillsammans med nämnderna utveckla styrningen om behov framkommer.  

Kommunrevisionens rekommendation 
Att förstärka uppföljningen av nämnders arbete mot kvalificerade välfärdsbrott.  

Kommunrevisionens rekommendation 
Att nämnder samlar information och för statistik kopplat till kvalificerade välfärdsbrott och 
regelbundet rapporterar dessa till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens svar 
Uppföljningen av välfärdsbrottslighet kommer att tas med som en del av det årliga arbetet inom intern 
kontroll med start 2022.  

Nämnderna har alltid att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om väsentliga händelser 
i ordinarie uppföljning, delår och årsbokslut. Frågan om välfärdsbrott har också sin plats där vid 
behov. 

Arbete pågår på flera områden inom kommunen mot en mer datadriven utveckling vilket kan förväntas 
ge bättre fakta- och statistikunderlag även i sammanhang av brottsförebyggande arbete inklusive 
välfärdsbrottslighet. Exempel är BI-systemet - särskilt inköpsområdet, införande av 
visselblåsarfunktion, utveckling av processen och verktyg för att arbeta med synpunkter och klagomål. 
Arbetet leds huvudsakligen från kommunledningskontoret och pågår 2021 och 2022. 

3. Ökad kunskap på området 
Kommunrevisionen riktar inga rekommendationer specifikt till kommunstyrelsen avseende ökad 
kunskap på området. Kommunstyrelsen är dock enig i att kunskapsnivån om välfärdsbrott och 
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korruption kan utvecklas och kommer att verka för att utbildningsmaterial tas fram och görs 
tillgängligt för berörda verksamheter under 2022. 

En annan viktig byggsten i det brottsförebyggande arbetet är kulturen i organisationen, det vill säga de 
normer och värderingar som råder och där driver Kungsbacka sedan många år ett aktivt arbete med 
arbetsplatskulturen.  
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Till: 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Kommunstyrelsen 

 

Revisionsrapport – Granskning av kommunens interna kontroller 
för att motverka kvalificerade välfärdsbrott   

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 18 november 2021 antagit bifogad revisions-

rapport. Granskningens syfte har varit att bedöma om arbetet mot kvalificerade välfärdsbrott 

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

kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut.  

Den samlade bedömningen i granskningen är att det finns brister i nämndernas interna 

styrning och kontroll för att motverka kvalificerade välfärdsbrott och därmed utrymme för 

förbättring. Arbetet är fragmenterat och svåröverskådligt varför luckor på området riskerar 

att uppstå. Kommunen förefaller sakna ett övergripande förhållningssätt mot kvalificerade 

välfärdsbrott och en betydande del av arbetet är upp till varje nämnd att själv utforma och 

tillämpa.  

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 18 februari 2022 erhålla svar 

från nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad samt 

kommunstyrelsen på nedanstående frågeställningar med anledning av de rekommendationer 

som redovisas i rapporten. 

• Vilka åtgärder avser nämnden/styrelsen att vidta med anledning av de rekom-

mendationer som redovisas i rapporten? 

• När avser nämnden/styrelsen 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. 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 
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1. Sammanfattning 

 

På uppdrag av kommunrevisionen i Kungsbacka kommun (”kommunen”) har Ernst & Young  
AB (”EY” eller ”vi”) genomfört en granskning av kommunens internkontroll för att bedöma  
huruvida nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka kvalificerade 
välfärdsbrott i sin verksamhet. I begreppet kvalificerade välfärdsbrott åsyftas, inom ramen 
för denna granskning, i första hand fel orsakat av en medveten handling i avsikt att 
tillskansa sig obehörig ersättning från kommunen. Vi kommer i rapporten benämna detta 
som en avsiktlig felutbetalning. Granskningen har varit fokuserad på två nämnder: 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg (”IF”) samt nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad (”GA”).  
 
Utifrån granskningens syfte samt revisionsfrågorna i punkt 2.3, är vår samlade bedömning 
att det finns brister i nämndernas interna styrning och kontroll för att motverka 
kvalificerade välfärdsbrott och därmed utrymme för förbättring. Sammantaget bedöms 
arbetet som fragmenterat och svåröverskådligt varför luckor på området riskerar att 
uppstå. Kommunen förefaller sakna ett övergripande förhållningssätt mot kvalificerade 
välfärdsbrott och en betydande del av arbetet är upp till varje nämnd att själv utforma och 
tillämpa. Vi noterar dock att det finns skillnader mellan nämnderna hur långt man kommit i 
arbetet.  
 
När det gäller kontrollmiljön har vi under granskningen inte identifierat några 
kommunövergripande eller nämndspecifika riktlinjer kopplat till kvalificerade välfärdsbrott 
eller angränsande områden. Konsekvensen är ett bristande stöd till nämnderna för hur 
arbetsuppgifter kopplade till området ska utföras. Det finns heller ingen målsättning som 
verksamheten ska uppnå i sitt utförande och inga rekommendationer kring metoder eller 
tillvägagångssätt för att förebygga, upptäcka och utreda kvalificerade välfärdsbrott.  
 
Avseende IF:s kontrollaktiviteter kan konstateras att handläggningsprocesserna för 
personlig assistans innehåller olika typer av kontrollaktiviteter. Arbetet med 
kontrollaktiviteter är dock varken strukturerat eller riskbaserat. Med hänsyn till 
identifierade brister i verksamhetens kontroller bedöms förutsättningarna för en god 
internkontroll vara begränsade. Vi noterar också att IF inte inkluderat risken för avsiktliga 
felutbetalningar i sin årliga riskbedömning. Det innebär att risken inte finns med i 
internkontrollplanen och ligger således utanför internkontrollarbetet.   
 
Avseende GA:s kontrollaktiviteter kan konstateras att egenkontroller genomförs avseende 
utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Egenkontrollerna har ett tydligt fokus på felaktiga 
utbetalningar och genomförs regelbundet enligt förutbestämd plan. Detta sker inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet är strukturerat men förefaller inte vara 
riskbaserat. GA har vidare identifierat felaktiga utbetalningar avseende ekonomiskt bistånd 
som en risk i sin internkontrollplan och genomför kontroller för att hantera risken.  
 
Nämnderna har idag inget anpassat utbildningspaket för sin personal avseende fusk och 
bedrägeri. Vidare har brister avseende information och kommunikation identifierats för 
båda nämnderna. Bristerna avser samverkan och informationsspridning från ledning ner i 
organisationerna. Vidare har brister identifierats kopplat till att utvärdera sitt arbete i 
verksamheterna.  
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Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges nedan rekommendationer till 
kommunstyrelsen och till de granskade nämnderna. Rekommenderade åtgärder är i flera 
delar ett stärkande av befintliga rutiner, processer och samarbeten. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas tillse: 

 att en kommunövergripande handlingsplan för att motverka kvalificerade 
välfärdsbrott mot kommunen utarbetas.  

 att kommunövergripande riktlinjer kopplat till kvalificerade välfärdsbrott i vidare 
bemärkelse utarbetas. 

 att uppföljningen av nämnders arbete mot kvalificerade välfärdsbrott förstärks. 
 att kommunens övergripande samordning, infrastruktur och stödverksamhet för 

arbetet mot välfärdsbrott förstärks. 
 att nämnder samlar information och för statistik kopplat till kvalificerade 

välfärdsbrott och regelbundet rapporterar dessa till kommunstyrelsen.  
 

Nämnderna rekommenderas tillse: 

 att handläggare ute i linjen har det stöd som behövs i form av rutiner, metoder och 
verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda kvalificerade välfärdsbrott (IF/GA).  

 att kompetensnivån kring kvalificerade välfärdsbrott höjs genom att en anpassad 
utbildningsplan utarbetas och implementeras (IF/GA).  

 att nämndspecifika riktlinjer utarbetas som ger konkret stöd till nämnderna för hur 
arbetsuppgifter kopplade till området ska utföras (IF/GA).  

 att tydligt definierade och förutbestämda kontrollaktiviteter utarbetas för att 
reducera risken för att kontroller blir personberoende och för att säkerställa hög 
rättssäkerhet och likvärdighet i beslut (IF). 

 att arbetat med kontrollaktiviteter sker systematiskt (IF) och riskbaserat för att 
motverka avsiktliga felutbetalningar (IF/GA) 

 att statistik förs över relevanta nyckeltal avseende kvalificerade välfärdsbrott och 
att dessa rapporteras till intressenter inom och utanför kommunen (IF/GA). 

 att samverkansformer internt och externt ses över för att tillse ändamålsenliga 
erfarenhetsutbyten och metodutveckling (IF/GA). 

 att förvaltningen ingår samarbeten med relevanta myndigheter (IF/GA). 
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Övergripande bedömning utifrån revisionskriterierna: 

 

Revisionsfrågor IF: GA: 

Kontrollmiljö 

 Har ansvariga nämnder säkerställt en god kontrollmiljö 

avseende risken för välfärdsbrott? 
Nej Nej 

Riskbedömning  

 Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska 

riskerna i organisationen?  

Nej Ja 

Kontrollaktiviteter 

 Säkerställer ansvariga nämnder att kontrollsystemen är 

effektiva för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott?  
Nej Ja 

Information och kommunikation 

 Sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller 

till berörda medarbetare? 

Nej Nej 

Tillsyn (Övervakande aktiviteter) 

 Följs processen upp och återrapporteras till rätt nivå? 
Nej Ja 

 
  Se punkt 5.6 resp. 6.6 för detaljerad information.  



 
 
 

4 
  

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

EY har fått i uppdrag att göra en granskning av Kungsbacka kommuns förmåga att stå 
emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet genom att identifiera risker i 
internkontrollen. Aktuell granskning är fokuserad på nämnden för Individ & Familjeomsorg 
(”IF”) samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad (”GA”). 
 
I den statliga utredning som resulterade i betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet – 
förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) drogs slutsatsen att 
kommunernas system för utbetalningar av ekonomiskt bistånd/ersättning generellt sett är 
utsatt för välfärdsbrottslighet. En utgångspunkt är därför i denna granskning att 
kommuner i varierande grad är utsatta för denna problematik.  

2.2. Begreppet kvalificerade välfärdsbrott 

Med kvalificerade välfärdsbrott avses brott som innehåller ett eller flera moment som 
anses mer avancerade eller mer samhällsskadliga än i normalfallet. I betänkandet ovan 
beskrivs några kännetecken för denna typ av brottslighet:  

 att den inriktar sig på de svagare punkterna i välfärdssystemet där uppgifterna i 
dag inte kontrolleras i tillräcklig utsträckning eller är svåra att kontrollera. 

 att den utnyttjar svagheter i lagstiftningens struktur till sin fördel, bl.a. 
sekretesslagstiftning som kan hindra informationsdelning. 

 att det ofta är fråga om höga belopp, ersättning har mottagits under lång tid, 
användande av oriktiga avtal och intyg, användande av företag som brottsverktyg 
samt att flera personer, inte sällan närstående, är inblandade.  

I begreppet åsyftas i första hand fel orsakat av en medveten handling i avsikt att tillskansa 
sig obehörig ersättning från kommunen, dvs. en avsiktlig felutbetalning.  
 
Mot bakgrund av syftet med vår granskning som beskrivs nedan har vi tagit som 
utgångspunkt att utbetalningar till någon annan än en individ, t.ex. en assistansanordnare, 
men som avser en enskild person omfattas av uppdraget. 

2.3. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om berörda nämnder har säkerställt en god intern 
kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra välfärdsbrott i verksamheten. I 
granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 Har ansvariga nämnder säkerställt en god kontrollmiljö avseende risken för 
kvalificerade välfärdsbrott?  

 Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i 
organisationen?  

 Säkerställer ansvariga nämnder att kontrollsystemen är effektiva för att förhindra 
och upptäcka kvalificerade välfärdsbrott?  

 Sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda 
medarbetare? 

 Följs processen upp och återrapporteras till rätt nivå? 
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2.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:   

 Bidragsbrottslagen (2007:612)  
 Brottsbalken, 9 kap. (1962:700)  
 COSO- ramverket för intern kontroll1   
 Reglementen för intern kontroll  
 Kommunens övriga styrdokument såsom riktlinjer, riskbedömningar och rutiner 

som bedöms relevanta inom ramen för granskningen. 

2.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och till angivna nämnder.  
Granskningen syftar inte till att granska nämndernas handläggningsprocesser eller 
upptäcka eller utreda brott. Bedömningar och slutsatser baseras på de dokument som 
tillhandahållits och de intervjupersoner som valts ut av respektive nämnd. 

2.6. Metod 

Granskningen har genomförts som en dokument- och intervjustudie med chefer och 
funktioner med ansvar för intern kontroll, dels funktioner som ansvarar för beslut om 
utbetalning av ekonomiskt bistånd eller ersättning.  

EY har genomfört tolv (12) stycken intervjuer. De personer vi intervjuat på 
kommunledningskontoret och nämnderna är:  

• Förvaltningschefer 
• Specialist inom kvalitet & intern kontroll 
• Enhetschef inom LSS 
• Ekonomi och utvecklingschef 
• Utvecklingsledare på respektive förvaltning  
• Socialsekreterare på funktionsstödsenheten 
• Controller 
• Samordnare; samt  
• Handläggare   

Styrdokument och annan relevant dokumentation har också studerats. Intervjuer och 
möten har genomförts digitalt med hänsyn till rådande pandemi. 

 
1 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,  
https://www.coso.org/Pages/default.aspx 
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3. Intern styrning och kontroll 

För kommunala myndigheter finns inget bestämt regelverk för intern kontroll, förutom 
kommunallagen. Kommunen väljer sitt eget arbetssätt och tar intryck av det som är 
ändamålsenligt. Uppbyggnaden och utvecklingen av den interna kontrollen i den 
kommunala sektorn vilar i stor utsträckning på COSO2. 

3.1. COSO-modellen 

I vår granskning har vi utgått från COSO-modellen med anledning av ovan, varför vi kort 
redogör för vad modellen innebär.  

 

Bolag, myndigheter och andra organisationer förutsätts numera inte bara ha ordning och 
reda och hantera risker i sin verksamhet, utan måste också kunna visa att de hanterar 
sådana krav på ett strukturerat, effektivt och trovärdigt sätt. Kraven sätts av lagar, 
förordningar och professionella rekommendationer. Det finns ingen formellt fastställd 
standard för hur sådana frågor ska hanteras. I praktiken har dock en amerikansk standard 
blivit dominerande, the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (”COSO”). Standarden skapades för att stävja ekonomiska oegentligheter 
kopplat till den finansiella redovisningen och tog sig an uppgiften att beskriva vad som 
utmärker god intern styrning och kontroll inklusive god riskhantering.  

Målet med COSO och internkontroll är att säkerställa att risker undviks och ge en trygghet i 
att organisationens mål uppfylls. COSO-modellens huvudmål är att garantera en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten samt att lagar, föreskrifter m.m. följs. 

COSO-modellen består av fem huvudkomponenter, vilka beskrivs nedan på ett 
övergripande sätt: 

3.1.1. Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön utgör grunden för intern kontroll och är den miljön inom vilken den interna 
kontrollen verkar. Den består exempelvis av etiska värderingar, ledarskapsresurser och 
ansvarsfördelning inom organisationen. Kontrollmiljö utgörs till en betydande del av den 

 
2 ”Intern kontroll: För förtroende, trygghet och utveckling”. Sveriges Kommuner och Landsting, 2018 
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kultur som finns i organisationen: Är de anställda medvetna om det interna regelverket? 
Kan de lyfta etiska frågor? Hur agerar de i avsaknad av regler?   

Utöver organisationskultur består kontrollmiljön också av styrdokument, t.ex. policyer och 
riktlinjer. Tekniska hjälpmedel tillhör också kontrollmiljön.  

3.1.2. Riskbedömning 

Riskanalys handlar om att identifiera interna och externa risker som en organisation 
riskerar att utsättas för. Till analysen hör också att kvantifiera hur stor sannolikhet det är 
att identifierad risk inträffar samt konsekvenserna för organisationen.  

Utifrån verksamhetens behov kan det finnas anledning att göra riskanalyser på olika nivåer 
och i olika omfattning i organisationen för att hantera risker på ett ändamålsenligt sätt.    

3.1.3. Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter utgörs av de aktiviteter som en organisation företar för att minska eller 
till och med eliminera risker. 

Internkontrollens kontrollaktiviteter - Kontrollaktiviteter kan anges i internkontrollplanen 
och i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar då generellt till att följa upp att 
verksamhetens kontroller fungerar ändamålsenligt.  

Verksamhetens kontrollaktiviteter - Verksamhetens kontroller finns ofta integrerade i 
verksamhetens vardagliga handläggningsprocesser. Kontroller kan i vissa fall utföras av 
särskild personal eller funktioner med ansvar för att hantera felaktiga utbetalningar. 
Kontrollaktiviteter i verksamheten kan utgöras av exempelvis kontroll av ID-handling, 
läkarintyg, anställningsavtal, tidrapporter, fakturor samt genomföra behovsbedömningar, 
intervjuer, hembesök, databassökningar, kompetensutveckling av personal och uppföljning 
och utredning av avvikelser.  

Ovan aktiviteter kan många gånger utföras vid olika tillfällen, på olika sätt och i olika 
omfattning, vilket påverkar kontrollens effektivitet. En kontroll kan vara proaktiv eller 
reaktiv, den kan ske varje gång ett moment utförs eller vara av stickprovskaraktär.  

3.1.4. Information och kommunikation 

Enligt COSO-modellen är det viktigt att information och kommunikation mellan olika nivåer 
i en organisation fungerar väl för att en organisation ska lyckas identifiera, fånga upp och 
kommunicera relevant information till ledning och de som arbetar med intern kontroll.  

Även det omvända gäller, att information från ledning sprids vidare ut i organisationen. 
Det kan röra information från nätverk och kompetensgrupper som rör det 
brottsförebyggande arbetet men även kommunikation kring riktlinjer och rutiner samt 
ansvarsfördelning inom organisationen. Kopplat till brottsförebyggande arbete är även 
frågan kring samverkan med interna och externa parter central.   

3.1.5. Tillsyn / övervakande aktiviteter 

Den femte komponenten är övervakande aktiviteter som har som ändamål att utvärdera 
och följa upp den implementerade interna kontrollen i organisationen. Tillsynen bör ske 
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kontinuerligt och med kontroller och utvärdering. Tillsyn kan t.ex. bestå av internrevision, 
självutvärdering, och av oberoende externa utredningar av en organisation. 

I verksamheten kan tillsyn ske t.ex. genom att löpande föra statistik och analysera 
verksamheten avseende exempelvis avvikelser.   
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4. Kungsbacka kommun 

EY har inom ramen för granskningen av kommunens interna kontroller för att motverka 
kvalificerade välfärdsbrott i delar granskat kommunens övergripande kontrollmiljö. Nedan 
beskriver vi de delar som berör ansvarsfördelning mellan kommunstyrelse och nämnder 
samt övergripande styrdokument relevanta för aktuell granskning.  

4.1. Ansvarsfördelning och styrdokument 

4.1.1. Ansvarsfördelning inom kommunen 

Från dokumentet ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Kungsbacka kommun”3, framgår att nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är 
tillräcklig och i enlighet med vad som anges i Kungsbacka kommuns styrdokument för 
intern kontroll. Styrdokument för intern kontroll utgörs av årets kommunbudget som 
innehåller en rad ekonomistyrningsprinciper, däribland principer för intern kontroll. Där 
regleras även fördelning av ansvar mellan nämnder och kommunstyrelsen. 
 
Från ekonomistyrningsprinciperna för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret att utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och 
vid behov besluta om ändringar. Det framgår vidare att nämnderna har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde som finns definierat i 
reglemente för respektive nämnd. Nämndernas delegeringsförteckning anger vidare vem 
som får besluta i angivna typer av beslut.  
 
Vad gäller det brottsförebyggande arbetet specifikt framgår det från reglemente för 
nämnden Kultur & Fritid att nämnden ansvarar för samordning och utveckling av det 
brottsförebyggande arbetet.  
 

4.1.2. Styrdokument 

Vi har inte erhållit eller på egen hand identifierat någon kommunövergripande policy som 
behandlar kvalificerade välfärdsbrott. Vad gäller brottsförebyggande arbete generellt så är 
det närmaste vi kommer aktuellt granskningsområde kommunens säkerhets- och 
beredskapspolicy4. Policyn anger att ”Kungsbacka ska vara en trygg och säker kommun för 
alla som bor, vistas och verka här”. Vi har noterat att det finns diverse 
kommunövergripande regler på mer detaljerad nivå med relevans för kvalificerade 
välfärdsbrott, t.ex. attestering och upphandling.    
 
I kommunbudget 2021 framgår att nämnderna ska styra, löpande följa upp och besluta om 
eventuella åtgärder med anledning av resultaten av den interna kontrollen. Det framgår 
vidare att en internkontrollplan baserad på riskanalys och uppföljning ska beslutas av 
nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen och när det rör inköp till nämnden för 
Service. 
 

 
3 Daterad den 8 december 2020 
4 Daterad den 10 december 2019 
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Syfte, innehåll och värde av kommunens arbete med intern kontroll sammanfattas i 
följande punkter i kommunbudgeten: 
 

 Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister 
 Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker 

verksamhet 
 Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning 
 Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet 
 Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador 
 Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling 

 
I dokumentet attestreglemente5, framgår att syftet med attestreglementet är att undvika 
oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens ekonomiska transaktioner. Reglementet 
gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt medel som kommunen 
ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. Huvudregeln är att två personer 
godkänner varje transaktion, s.k. dubbelattestering.  
 
Enligt tillämpningsanvisningarna till attestreglementet6, ska olika kontroller göras, bl.a. ska 
prestationen kontrolleras, det vill säga att varan eller tjänsten har kommit kommunen till 
del och stämmer med det som beställts/avtalats. Det framgår vidare att nämnder och 
styrelser ansvarar för den interna kontrollen av attestreglerna inom sitt 
verksamhetsområde och utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar.  
 
Mer om attestering kopplat till de två nämnderna nedan.  
 
 
 

 
5 Ej daterad 
6 Daterad 1 april 2015 
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5. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

5.1. Kontrollmiljö  

5.1.1. Policyer och riktlinjer 

En central del av kontrollmiljön är de policyer, riktlinjer och liknande som har framarbetats, 
vilka ska vara ett stöd samt ge vägledning inom nämnden.  
 
Vi har inte erhållit någon kommunövergripande policy kopplat till granskningsområdet 
annat än på säkerhets- och beredskapsområdet, se punkt 4.1.2 ovan. Vi har vidare inte 
erhållit några nämndspecifika riktlinjer som behandlar kvalificerade välfärdsbrott eller 
angränsande områden. I kommunbudget 2021 framgår att internkontrollen syftar till att 
skydda organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador.  
 
I förvaltningens övergripande rutin gällande myndighetsutövning, funktionsstöd för 
insatser inom LSS hänvisas till Försäkringskassans vägledning om assistansersättning7. 
Dessa bör därför anses gälla för IF i tillämpliga delar. Riktlinjerna ger vägledning kring 
bland annat författningsbestämmelser, utredning, kontrollaktiviteter, uppföljning och 
kontroll samt återbetalning. Det bör dock noteras att riktlinjerna huvudsakligen är avsedda 
för Försäkringskassans personal. 
 
Ingen övrig vägledning ges på området. 

5.1.2. Kultur inom organisationen 

Förutsättningarna för organisationens internkontroll påverkas av den kultur och miljö som 
råder inom organisationen. Under våra intervjuer har det inte framkommit någon 
information som indikerar på en negativ organisationskultur där medarbetare t.ex. 
upplever att vissa typer av frågor av någon anledning inte kan lyftas högre upp i 
organisationen, det kan röra sig om etiska frågeställningar eller utvecklingsfrågor.  
 
Från våra intervjuer uppfattar vi att det från medarbetarnas sida i förvaltningen finns ett 
tydligt fokus på individen. Snabb och effektiv ärendehandläggning beskrivs som viktigt för 
att kunna tillhandahålla bra service till allmänheten. Medarbetare beskriver också en 
arbetssituation där kontrollaktiviteter i verksamheten inte alltid prioriteras för att kunna 
hantera ärendeflödet. Att det råder hög arbetsbelastning för socialsekreterare och den 
som hanterar utbetalningar av assistansersättning bekräftas av förvaltningschef. Utifrån 
de intervjuer vi haft kan vi konstatera att det finns en uppfattning om att kommunen inte 
är särskilt drabbad av välfärdsbrottslighet med hänsyn till kommunens storlek. 

5.1.3. Övergripande tekniska system 

5.1.3.1 Verksamhetssystem 

IF använder verksamhetssystemet Combine för ärendehandläggning avseende personlig 
assistans. Under våra intervjuer har brister påtalats i systemet som medarbetare beskriver 

 
7 Daterad 10 juni 2021 
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som en risk. Bland annat beskrivs att det inte går att lita på att informationen i systemet är 
korrekt och att utbetalningar gjorts avseende personer som inte finns med i 
verksamhetssystemet. Vidare uppges att medarbetare inte alltid lägger in rätt information 
i systemet och att enskilda handläggare har information dokumenterade i separata Excel-
dokument. Åtgärder ska enligt uppgift ha vidtagits genom att anställa en systemförvaltare 
under 2020.    

5.1.3.2 Rapporteringskanaler av oegentligheter 

Kommunen har flera rapporteringskanaler för oegentligheter. Det går att rapportera via 
kommunens växel och e-mail till kommunen eller direkt till handläggare. Kommunen har 
också ett elektroniskt formulär för klagomål och synpunkter på sin hemsida. Denna 
möjlighet är dock okänd för flertalet intervjupersoner. Personal på kommunen kan också 
använda formuläret för klagomål och synpunkter alternativt ordinarie rapporteringsvägar i 
organisationen. Flertalet intervjupersoner uppger att interna eller externa oegentligheter i 
första hand skulle rapporteras till sin närmaste chef. Det uppges pågå ett arbete att 
anpassa kommunens rapporteringskanaler efter den nya visselblåsarlagen som träder i 
kraft den 17 december 2021. 

5.1.4. Bedömning av kontrollmiljön 

EY bedömer att det finns brister i kontrollmiljön. 
 
Det finns varken kommunövergripande eller nämndspecifika riktlinjer kopplat till 
kvalificerade välfärdsbrott eller angränsande områden. Konsekvensen är ett bristande stöd 
till nämnderna för hur arbetsuppgifter kopplade till området ska utföras. Det finns heller 
ingen angiven nivå som verksamheten ska uppnå i sitt utförande och inga 
rekommendationer kring metoder eller tillvägagångssätt. 
 
Vad gäller kanaler för rapportering av kvalificerade välfärdsbrott kan vi konstatera att det 
digitala formulär som finns på kommunens hemsida inte är anpassat för att rapportera om 
oegentligheter. Utformning av kanalen och tillgängligheten på hemsidan skulle kunna 
förbättras för att undvika att allmänheten inte underlåter att rapportera in tips till 
kommunen. Vi noterar att det pågår ett arbete att se över kommunens 
rapporteringskanaler.    
 
Det verksamhetssystem som används i verksamheten för ärendehandläggning noterar vi 
ha brister enligt flera personer vilket innebär en ökad risk för fel. Det uppstår en otydlighet 
och risk för fel om det inte går att lita på informationen. Vi noterar dock att frågan 
identifierats och att åtgärder vidtagits.   
 
Tillräckliga resurser i verksamheten och att medarbetare har ett kritiskt förhållningssätt 
under handläggningsprocessen är avgörande för att kunna motverka kvalificerade 
välfärdsbrott. Utifrån de intervjuer vi genomfört noterar vi att det finns indikationer på 
kulturella utmaningar kopplat till att motverka kvalificerade välfärdsbrott. Från våra 
intervjuer noterar vi att kulturen inom förvaltningen förefaller präglas av fokus på 
individens behov och skyndsam handläggning snarare än att pröva rätten till ekonomisk 
ersättning. Vidare bekräftas under våra intervjuer att socialsekreterare har en hög 
arbetsbelastning och inte alltid mäktar med att utföra kontroller i den löpande 
verksamheten.  
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Det kan konstateras att det generellt finns en inneboende målkonflikt mellan snabb 
handläggning och kontrollåtgärder. Detta kan utnyttjas av oseriösa aktörer och kriminella. 
Nämnden behöver tillse att förvaltningen hittar en balans mellan tillräckliga kontroller och 
förväntningar på bra service. Detta kan tex. uppnås med tydligt definierade och 
förutbestämda kontrollaktiviteter. Se punkt 0 nedan om kontrollaktiviteter.  
 
Vi rekommenderar: 

 Vi rekommenderar att kommunövergripande och/eller nämndspecifika riktlinjer tas 
fram som förhåller sig till att undvika eller minimera risken för interna och externa 
oegentligheter.   

 Vi rekommenderar att tydligt definierade och förutbestämda kontrollaktiviteter 
utarbetas för att reducera risken för att kontroller blir personberoende och för att 
säkerställa hög rättssäkerhet och likvärdighet i besluten. 

 Vi rekommenderar att man inom förvaltningen regelbundet diskuterar sitt uppdrag 
och kulturella aspekter, utmaningar kopplat till detta och hur man säkerställer en 
rättssäker handläggning genom systematiska kontroller. 

5.2. Riskbedömning 

Som angetts ovan i stycke 3.1.2 ska en riskbedömning enligt COSO-modellen göras av de 
interna och externa risker som en organisation står inför. I riskbedömningen ska det också 
ingå att gradera dels sannolikheten för att en negativ händelse inträffar, dels 
konsekvensen för organisationen om händelsen inträffar.  
 
Det framgår av kommunbudgeten att en internkontrollplan baserad på riskanalys ska 
beslutas av nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnden är därmed ansvarig 
för att riskanalyser genomförs. Av internkontrollplanen framgår att nämnderna årligen ska 
identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten. 
 
I internkontrollplanen för 2021 beskrivs sju kommungemensamma risker och tre 
verksamhetsspecifika. Ett antal identifierade risker har inte tagits med till plan. Av den 
riskanalys som vi har tagit del av har nämnden inte behandlat eller utvärderat risken för 
avsiktliga felutbetalningar eller välfärdsbrott mer generellt. Inga andra riskanalyser i 
verksamheten kopplat till aktuellt granskningsområde förefaller ha genomförts. Detta 
bekräftas även under våra intervjuer att denna typ av risk inte utvärderats de senaste 
åren.  
 
Ett antal av de risker som identifierats av nämnden har inte tagits med till plan. Några av 
dessa risker har en indirekt koppling till kvalificerade välfärdsbrott:  
 

 Risk att förvaltningen inte i tillräckligt stor utsträckning genomför systematiska 
egenkontroller. 

 Risk för bristande samverkan mellan verksamheter och andra aktörer. 
 Risk att resurser tas bort utan att arbetssätt förändras. 
 Risk att verksamhetssystemets brister förstärks på grund av brister i systematisk 

kompetensutveckling och informationsspridning. 
 Risk för hot- och våldssituationer. 
 Risk att styrande dokument inte är kända. 
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5.2.1. Bedömning av nämndens arbete med riskanalyser 

EY bedömer att det finns brister i arbetet med riskbedömningar. Det kan nämnas att 
metodiken hur nämnden arbetar med riskbedömningar inom ramen för 
internkontrollarbetet överensstämmer med COSO.  
 
Ett av de identifierade förbättringsområdena är att riskbedömningar inte genomförs i 
tillräcklig utsträckning inom ramen för den löpande verksamheten, t.ex. avseende 
personlig assistans. Riskmoment under handläggningsprocessen har inte kartlagts. Detta 
arbete är nödvändigt för att kunna bedöma hur förvaltningen bör arbeta med 
kontrollaktiviteter.   
 
Vidare har inte IF identifierat risken för kvalificerade välfärdsbrott eller angränsande 
områden i sin årliga riskbedömning. Att det inte finns en enda riskanalys som tar direkt 
sikte på avsiktliga felutbetalningar anser vi utgöra en brist i kommunens arbete för att 
stävja kvalificerad välfärdsbrottslighet. Kvalificerade välfärdsbrott hamnar då utanför 
kommunens internkontrollarbete.  
 
Av riskanalysen för 2021 har olika specifika risker identifierats utifrån olika områden där 
vissa risker bedömts behöva ingå i ett planerat granskningsarbete för året, medan andra 
risker inte kommit med till plan. Sex av de risker som identifierats som inte tagits med till 
plan har en indirekt koppling till förekomsten av kvalificerade välfärdsbrott. Det är tydligt 
att risken för välfärdsbrott inte analyserats tillräckligt. Kartan är lagd men bilden har inte 
analyserats färdigt. Förvaltningen har missat att ställa de avgörande frågorna vad kartan 
visar och om det finns områden som hör samman.  
 
Vi rekommenderar: 

 Vi rekommenderar att risken för kvalificerade välfärdsbrott inkluderas i årlig 
riskbedömning.  

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

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

5.3. Kontrollaktiviteter 

Som angetts ovan under stycke 3.1.3 utgörs kontrollaktiviteter av de aktiviteter som en  
organisation företar för att minska eller eliminera risker. Risken utgörs i denna kontext av 
avsiktliga felutbetalningar. 

5.3.1. Verksamhetens kontroller 

Inom ramen för granskningen har EY efterfrågat rutiner och processkartor som beskriver 
hur förvaltningen arbetar med kontrollaktiviteter inom ramen för sin verksamhet. Detta 
ger oss viktig information om kontrollernas effektivitet genom att förstå hur man arbetar 
med kontroller samt om arbetet sker systematiskt och riskbaserat.  
 
EY har tillhandahållits nedan rutiner, processkartor och blanketter. 
 



 
 
 

15 
  

Processkartor8: 
 Personlig assistans, privat utförare 
 Beslut om assistansersättning från Försäkringskassan, privat utförare 
 Faktura från privat utförare 
 Faktura från Försäkringskassan, 20 tim 
 Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9§ 2 LSS för merkostnader då 

ordinarie assistent varit sjuk. 
 Process sjuklöner     

 
Rutiner och blanketter: 

 Övergripande rutin gällande myndighetsutövning, funktionsstöd för insatser inom 
LSS9 

 Rutin för personlig assistans och behovsbedömning10 
 Rutin för ansökan om sjuklön enligt 9§2 LSS11 
 Rutin för handläggning faktura från utförare 
 Rutin för anmälningsskyldighet12 
 Blankett ans_utbet_ekonomiskt_stod_sjuklon13 
 Blankett fullmakt_LSS_sjuklon14 

 
EY har vid genomgång av rutiner, processer och blanketter identifierat nedan rutiner 
innehållandes kontrollaktiviteter som under handläggningsprocessen reducerar risken för 
felutbetalningar. Det noteras att ingen övergripande bild kan ges av hur man arbetar med 
kontroller i nämnden. Se punkt 5.1.1 om policyer och riktlinjer.    
 
- Förvaltningens rutin för personlig assistans och behovsbedömning15 innehåller flera 

kontrollaktiviteter. Det rör sig om rutiner för hur behovsprövning ska gå till, 
dokumentationskrav och tekniska stöd för behovsprövning.  

 

- Förvaltningen har en processkarta, rutin och blankett för ansökan om sjuklön enligt 
9§2 LSS16, för merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk. Dokumenten innehåller 
en rad kontrollaktiviteter vid ärendehandläggning eller hänvisning till rutin och plats 
där den finns tillgänglig. Kontrollaktiviteterna består bl.a. av dokumentationskrav (t.ex. 
läkarintyg, lönespecifikationer och tidrapporter) och stickprovskontroller.   

 
- Förvaltningen har en rutin och processkarta för handläggning av fakturor från utförare 

som innehåller rutin för handläggning faktura från utförare med kontrollaktiviteter med 
information om vilka aktiviteter och när dessa ska utföras. Kontrollerna består av 
dokumentationskrav, rimlighetsbedömningar, jämförelse av timmar mot beslut, 
jämförelser av tidrapporter och innehåll i fakturor samt hantering av felaktigheter.  

 
- Förvaltningen har en rutin för anmälningsskyldighet till Försäkringskassan. Det framgår 

att den gäller om någon som har assistansersättning klarar betydligt mer av sin dagliga 

 
8 Ej daterade 
9 Ej daterad 
10 Daterad 17 feb 2020 
11 Daterad 5 mars 2020 
12 Ej daterad 
13 Ej daterad 
14 Ej daterad 
15 Daterad den 5 mars 2020 
16 Daterad 17 februari 2020 
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livsföring än vad som borde vara fallet eller om det finns anledning att tro att 
assistansersättningen används till annat än köp av personlig assistans eller kostnader 
för personliga assistenter. 

 
För förvaltningen gäller kommunens attestreglemente som beskrivits i punkt 4.1.2. Under 
våra intervjuer har det inte framkommit någon information som indikerar att kommunens 
eller nämndens attestrutiner inte skulle följas rent formellt. Däremot har det framkommit 
information om att det tills nyligen funnits brister i granskningen av fakturor. 
Intervjupersoner har framfört att det har funnits frågetecken vilka kontroller som gjorts för 
att säkerställa att fakturerad tjänst verkligen har utförts. Enligt uppgift från medarbetare 
identifieras varje månad fakturor som uppges innehålla oklarheter i olika avseenden även 
om flertalet fakturor överensstämmer med vad som framgår i avtal/beslut. Problemet har 
identifierats och åtgärder har vidtagits i form av att anställa en kvalificerad 
avgiftshandläggare.  
 
Från våra intervjuer har vi förstått att vissa kontrollaktiviteter genomförs men som inte 
alltid är specificerade i skriftliga rutiner. Vad och hur kontrollen genomförs kan enligt 
uppgift från medarbetare variera beroende på enskild handläggare och aktuell 
arbetsbelastning.  
 
Utifrån de intervjuer vi genomfört finns det ett uttalat behov från medarbetare och ledning 
att höja kompetensnivån kring kvalificerade välfärdsbrott. Vi kan även konstatera att det i 
dagsläget inte genomförs vare sig generella eller för verksamheten specifika utbildningar 
avseende kvalificerade välfärdsbrott eller angränsande områden. Kommunen uppges dock 
har mer generellt utformade utbildningar avseende oegentligheter för chefer och 
förtroendevalda.    

5.3.2. Internkontrollens kontrollaktiviteter 

IF antar årligen en internkontrollplan. Denna bygger på en riskanalys och prioritering av 
risker. Utifrån internkontrollplanen genomförs kontrollaktiviteter av prioriterade risker 
löpande under året. Resultaten av dessa följs upp i en uppföljningsrapport till nämnden, se 
punkt 5.5 om tillsyn nedan. Internkontrollplan 2021 innehåller diverse kontrollaktiviteter 
kopplat till de risker som identifierats. Kontroll av kvalificerade välfärdsbrott ingår dock 
inte i internkontrollplanen för 2020 eller 2021, vilket följer av att det inte finns några 
riskanalyser som tar sikte på avsiktliga felutbetalningar. Kontrollaktiviteter avseende 
granskning av externa utförare har dock genomförts under såväl 2020 som 2021.  
 
Vidare ska nämnderna årligen upprätta kontrollplan och genomföra kontroller av att 
attestreglementet följs. I årsuppföljning internkontrollplan 2020 framgår att kontroller har 
gjorts avseende attestering av representationskostnader. I internkontrollplanen för 2021 
framgår att granskningar av attestering kopplat till representationskostnader även ska 
göras detta år. Uppföljning av manuella betalningar ingår även i interkontrollplanen för 
2021. Kontroll avseende attestering av utbetalningar av assistansersättning ingår dock 
inte i denna kontroll.  
 
Som hänvisas till i internkontrollplanen 2021 kontrolleras verksamheten på flera sätt. 
Nämnden har tex. fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I det 
systematiska kvalitetsarbetet genomförs bl.a. egenkontroller. Från dokumentet 
Kvalitetsberättelse 2020 framgår att verksamhetsuppföljning och egenkontroll ska göras 
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med den frekvens och i den omfattning som krävs för att verksamheten ska kunna säkra 
kvaliteten. Vidare anges i Socialt ansvarig samordnares slutsats: ”För att säkerställa att vi 
ger rätt insats till rätt person på rätt nivå behöver förvaltningen genomföra egenkontroller 
inom de olika verksamhetsområdena. Egenkontrollerna behöver prioriteras och planeras 
utifrån viktiga processer som påverkar en rättssäker och effektiv handläggning och 
uppföljning av beslut samt att brukare och klienter får insatser av god kvalitet”. 
Egenkontrollen är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamhetens 
processer och rutiner. Vidare framgår att god kvalitet inom nämndens område innefattar 
bland annat rättssäkerhet, bemötande, delaktighet och att insatser ges i enlighet med de 
mål och övriga bestämmelser som lagar och föreskrifter anger.  
 
Figur 1: Kvalitetsområden enligt Kvalitetsberättelse 2020 
 

 
 
Inom Myndighet, stöd och behandling sker enligt Kvalitetsberättelsen 2020 egenkontroller 
främst genom att förste socialsekreterare granskar utredningar. På vissa enheter läser 
förste socialsekreterare alla utredningar och inom andra en större mängd.  
 
Socialt ansvarig samordnares slutsats är att det generellt finns förbättringsmöjligheter 
kopplat till egenkontroller i förvaltningen. Följande anges i Kvalitetsberättelsen 2020: 
”Resultatet av egenkontroller behöver sammanställas och analyseras för att 
verksamheterna ska kunna sätta in effektiva åtgärder. På så sätt kan verksamheterna 
utveckla sin systematik i kvalitetsarbetet. Arbetet har påbörjats på vissa enheter men 
behöver fortsätta 2021 och spridas till hela förvaltningen. En omfattande kontroll som 
gjordes under året och som kommer göras igen 2021, visade att genomförandeplaner och 
beslut behöver följas upp mer systematiskt och kontinuerligt”. 

5.3.3. Bedömning av nämndens arbete med kontrollaktiviteter 

Utifrån tillhandahållen dokumentation kan vi konstatera att nämnden arbetar med 
kontroller som reducerar risken för felaktiga utbetalningar inom ramen för nämndens 
verksamhet. Arbetet för att motverka kvalificerade välfärdsbrott sker dock inte riskbaserat 
eller systematiskt. Ingen riskanalys kopplat till risken för kvalificerad välfärdsbrottslighet 
förefaller ligga till grund för vidtagna kontrollåtgärder. Förvaltningschef för IF uppger även 
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att det aktuella granskningsområdet är ett utvecklingsområde och medger att det finns 
brister i såväl förvaltningens rutiner som kompetens på området. Detta har även noterats i 
Kvalitetsberättelsen 2020 att det finns brister i förvaltningens egenkontroller.  
 
Vi kan vidare konstatera att verksamhetens kontroller inte är anpassade efter en 
kvalificerad hotaktör som avsiktligt försöker få till stånd felaktiga utbetalningar. Med 
dagens teknik kan tex. handlingar enkelt och till en ringa kostnad förfalskas och 
manipuleras. De förebyggande kontroller som genomförs kan fördjupas och på olika sätt 
utökas för att effektivare motverka kvalificerade välfärdsbrott. Det är dock viktigt att 
arbetet med kontrollaktiviteter är riskbaserat och systematiskt. För att stärka 
förutsättningarna för den interna kontrollen bör förvaltningarnas handläggningsprocesser 
kopplade till personlig assistans riskbedömas. Rutiner och kontrollmoment för att 
säkerställa en tillräcklig kontroll bör sedan utvecklas med stöd av riskanalysen. Dessa 
kontroller bör sedan följa en plan på ett ordnat och strukturerat sätt. Kontrollerna bör 
vidare dokumenteras för spårbarhet och möjlighet att kunna följa upp kontrollarbetet.  
 
Intervjupersoner uppger att utredningens djup och noggrannhet kan vara personberoende 
och att aktuell arbetsbelastning kan påverka vilka kontrollaktiviteter som utförs. För att 
tillförsäkra hög rättssäkerhet och likvärdighet i besluten bör som tidigare nämnt åtgärder 
vidtas för att åtgärder inte ska bli personberoende eller påverkas av den arbetsbelastning 
som för tillfället råder.  
 
Vi noterar att nämnden förefaller sakna egna rutiner för hantering av FUT-utredning, 
återkrav och polisanmälan. Vid polisanmälan av ärenden är tex. utformningen av 
polisanmälan avgörande för hur Polisen hanterar ärendet. Bristfälliga polisanmälningar 
leder inte sällan till att ärenden måste läggas ned. Hur dessa frågor hanteras är av vikt för 
att motverka kvalificerad välfärdsbrottslighet och påverkar kontrollsystemets effektivitet.   
 
Vi noterar att nämnden inte har inkluderat risken för avsiktliga felutbetalningar i sin årliga 
riskbedömning. Det innebär att risken inte finns med i internkontrollplanen och därmed har 
inga kontrollaktiviteter för att följa upp verksamhetens kontroller beslutats. Undantaget är 
granskningen av externa utförare som finns med i internkontrollplanen och som utförts de 
två senaste åren.  
 
Vad gäller nämndens systematiska kvalitetsarbete så finns inga specifika egenkontroller 
kopplade till kvalificerade välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar. Det finns formuleringar 
om rättssäker handläggning som uppges ingå i kvalitetsbegreppet men det förefaller inte 
ta sikte på felaktiga utbetalningar eller på annat sätt träffa kvalificerade välfärdsbrott.  
 
Utifrån de intervjuer vi haft har vi noterat att kompetensen kring kvalificerade 
välfärdsbrott förefaller vara begränsad. För att kunna motverka kvalificerade välfärdsbrott 
krävs kompetens på området. Utan kompetens är det inte möjligt att utarbeta anpassade 
utbildningar, metodstöd och framtagande av rutiner. 
 
Av vår granskning står det klart att organisationen saknar ett utbildningspaket avseende 
kvalificerade välfärdsbrott eller angränsande områden. Vi anser det vara en brist att 
formaliserade rutiner för utbildning saknas i frågor kring kvalificerad välfärdsbrottslighet 
eller brottsförebyggande arbete mer generellt inom förvaltningen. En sådan 
utbildningsplan kan exempelvis innehålla information om riktlinjer, rutiner och kontroller 
på området, tillvägagångsätt som kriminella använder, röda flaggor och metoder för att 
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motverka kvalificerad välfärdsbrottslighet samt aktuella författningsbestämmelser för att 
säkerställa att förvaltningen utnyttjar det fulla utrymme lagen ger, tex. Offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400) kring gränsdragningsfrågor kopplat till samverkan och 
informationsdelning, Bidragsbrottslagen (SFS 2019:652) för när och under vilka 
förutsättningar polisanmälan genomförs, och Socialtjänstlagen (SFS 2001:423) för hur 
förvaltningen ska arbeta med återkrav, skadestånd etc. 
 
Vi rekommenderar: 

 Vi rekommenderar att förvaltningens arbete med kontroller sker riskbaserat och 
systematiskt.  

 Vi rekommenderar att processerna för personlig assistans i sin helhet riskbedöms 
samt att kontroller utvecklas baserat på sådan bedömning. Detta tillsammans med 
krav på hur dokumentation av fastställda kontroller ska genomföras. 

 Vi rekommenderar att risken för avsiktliga felutbetalningar inkluderas i 
internkontrollplan. 

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

 Vi rekommenderar att rutiner utarbetas för FUT-utredning, återkrav och 
polisanmälan.  

 Vi rekommenderar att man höjer kompetensen kring kvalificerade välfärdsbrott 
inom organisationen, bl.a. genom att ta fram en anpassad utbildningsplan.  

 Vi rekommenderar att den övergripande samordningen, infrastrukturen och 
stödverksamheten för det brottsförebyggande arbetet i nämnden förstärks med 
hänsyn till de brister som identifierats. 

5.4. Information och kommunikation 

Som angetts ovan under stycke 3.1.4 utgörs information och kommunikation av om hur väl 
flödet av information mellan olika nivåer i en organisation fungerar. Detta för att en 
organisation ska lyckas identifiera, fånga upp och kommunicera relevant information till 
ledning, de som arbetar med intern kontroll och andra intressenter. Information och 
kommunikation avser också intern och extern samverkan i den mån det är relevant.  

5.4.1. Delgivning av information 

Information kring policyer, riktlinjer och nya rutiner delas vanligtvis vid arbetsplatsträffar, 
e-mail från chef eller via interna forum. Verksamhetens rutiner delas även i det digitala 
Samarbetsrummet, vilket framgår från processbeskrivningar. Som konstateras i denna 
rapport saknas dock policyer, riktlinjer och i vissa avseenden rutiner för det aktuella 
granskningsområdet. 
 
Information om välfärdsbrottslighet eller avsiktliga felutbetalningar är inga frågor som 
diskuterats mer ingående under exempelvis arbetsplattsträffar, utifrån den information 
som framkommit under våra intervjuer. Våra intervjupersoner uppger att de inte känner till 
att information från exempelvis samverkansmöten systematiskt sprids längre ner i 
organisationen annat än vid enstaka tillfällen.  
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5.4.2. Samverkan 

I kommunen finns kompetensgrupper och nätverk för informationsdelning mellan 
förvaltningar, nämnder, andra kommuner och statliga myndigheter. Exempel på detta är 
arbetet tillsammans med Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) som leds av förvaltningen för 
Kultur & Fritid. Deltagande i nätverk kopplat till brottsförebyggande verksamhet uppges 
ske på förvaltningschefsnivå. Utvecklingsledare från IF deltar även i det 
kommungemensamma nätverket kring kvalitet och intern kontroll.  
 
Avseende ärendehandläggning sker samverkan med andra myndigheter. Myndigheter som 
nämns är bl.a. Försäkringskassan, Skatteverket och IVO. Ute i linjen finns det en önskan 
om fördjupat samarbete men medarbetare uppger att lagstiftning, exempelvis 
sekretesslagstiftning, många gånger utgör hinder för informationsdelning. Samverkan med 
andra myndigheter beskrivs vidare som personberoende och inte formaliserad genom 
exempelvis samarbetsavtal. Vid enstaka tillfälle har enligt uppgift samverkan skett med 
Polismyndigheten. Åtgärder har vidtagits under året för att fördjupa samarbeten med 
Skatteverket och Försäkringskassan.  
 
I nämndens riskbedömning för 2021 nämns risken för bristande samverkan mellan 
verksamheter och andra aktörer, men risken tas inte med i plan. Motiveringen är att 
förvaltningen har fastställda arbetssätt för att samverka internt och externt. 

5.4.3. Bedömning av nämndens arbete med information och kommunikation 

De olika system som ryms inom välfärdsstaten utgör en helhet och de risker som finns är 
inte begränsade till Kungsbacka kommun. En avgörande fråga är därmed hur samverkan 
och informationsdelgivning sker mellan förvaltningar, nämnder, kommuner och statliga 
myndigheter.  

Det kan konstateras att samverkan i viss utsträckning sker mellan olika aktörer idag. Vi 
uppfattar från intervjuer att det finns ett behov av att förstärka samverkan på olika nivåer i 
organisationen och arbeta mer aktivt med att sprida information inom förvaltningen. 
Samverkan uppges ske på verksamhetschefsnivå men förefaller inte sippra ner i 
organisationen. Flertalet personer som vi intervjuat mottager sällan eller aldrig 
information om kvalificerade välfärdsbrott och deltar inte i kompetensgrupper med 
externa aktörer eller i nätverk med andra kommuner i frågor kopplat till kvalificerade 
välfärdsbrott. Det är av vikt att ledning löpande får information på området för att löpande 
omsätta detta till nya riktlinjer och rutiner. Det är samtidigt av vikt att personer i linjen 
löpande får information om de senaste tillvägagångsätten som oseriösa företag och 
kriminella aktörer använder sig av samt metoderna för att motverka dessa. Vad gäller 
samverkan vid ärendehandläggning uppger flera intervjupersoner att samverkan i hög 
utsträckning sker ad hoc och är personberoende. 

Vi rekommenderar: 
 Vi rekommenderar generellt att arbetssätt ses över för att samverka internt och 

externt för att tillse ändamålsenliga erfarenhetsutbyten och metodutveckling. 
 Vi rekommenderar att förvaltningen formaliserar samarbeten med relevanta 

myndigheter, såsom Försäkringskassan och Skatteverket, för att säkerställa hög 
rättssäkerhet och likvärdighet i besluten. 

 Vi rekommenderar specifikt att nämnden utreder hur polisanmälan av avsiktliga 
felutbetalningar bäst görs i samverkan med andra myndigheter. 
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5.5. Tillsyn / övervakande aktiviteter 

Övervakande aktiviteter inkluderar att utvärdera och följa upp den implementerade interna 
kontrollen i organisationen. Utvärdering av internkontrollen kan utgöras av bl.a. 
uppföljning av internkontrollplanen. Övervakande aktiviteter i verksamheten kan utgöras 
av löpande analys av verksamheten.  

5.5.1. Tillsyn i internkontrollen 

Vi har inom ramen för denna granskning fått tillgång till 2020 års uppföljning av 
internkontrollplanen. Utifrån internkontrollplanen genomförs kontrollaktiviteter löpande 
under året. Resultaten av dessa följs upp i en uppföljningsrapport till nämnden. Resultatet 
av varje granskning rapporteras till berörda chefer och ledningsforum av den som ansvarat 
för att genomföra granskningen. Åtgärder planeras och genomförs vid behov. Uppföljning 
av granskningar, resultat och vidtagna åtgärder dokumenteras i systemet Stratsys. 

Det kan även noteras att förvaltningens verksamheter följs upp och kontrolleras på fler 
sätt. Nämnden har bl.a. fastställt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9. I det systematiska kvalitetsarbetet 
genomförs riskbedömningar, egenkontroller och avvikelsehantering. Verksamheten följs 
även upp via enkäter, tillsyn från IVO och i revision.  
 
Från kvalitetsberättelsen 2020 framgår att inom Myndighet, stöd och behandling sker 
egenkontroller främst genom att förste socialsekreterare granskar utredningar. Det 
framgår vidare att inga enheter rapporterar resultat eller analyser av sådana 
egenkontroller utan återkoppling sker främst mellan förste socialsekreterare och ansvarig 
för utredningen. Intervjuer bekräftar att förvaltningen idag inte för statistik över avvikelser 
kopplade till väldfärdsbrott. Detta innebär att tex. antal felutbetalningar, summor och 
tillvägagångssätt inte analyseras inom nämnden.  

5.5.2. Bedömning av nämndens arbete med tillsyn 

EY noterar att det finns en etablerad process för regelbunden uppföljning av nämndens 
internkontroll. Det har inte framkommit någon information som indikerar att denna 
process inte skulle efterlevas. Granskningar förefaller i de flesta fall ha genomförts i 
enlighet med plan. Vi noterar att utarbetande av egenkontrollplan som nämns i 
årsuppföljningen 2020 även ligger med som punkt i internkontrollplanen för 2021.  
 
En naturlig del av uppföljningen i verksamheten bör vara att följa upp att kontrollaktiviteter 
genomförs enligt plan och att dessa dokumenterats tillfredställande. Vi noterar dock att 
kontrollarbetet inte förefaller ske systematiskt vilket försvårar eventuell uppföljning på 
området.  
 
Vi anser dock att det är en brist att avvikelser kopplade till felaktiga utbetalningar inte 
dokumenteras och rapporteras tillfredställande och att ingen statistik förs på området. Om 
detta skulle ske tillfredställande skulle kommunen och nämnden ha ett bättre 
beslutsunderlag för att bedöma risk, notera förändringar över tid och vidta åtgärder 
utifrån tillgängliga fakta.   
 
Vi rekommenderar: 
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 Vi rekommenderar att föra statistik och analysera förekomsten av felaktiga 
utbetalningar. 

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att stärka uppföljningen av nämnders arbete 
mot kvalificerade välfärdsbrott.  

5.6. Bedömning utifrån revisionskriterierna 

 

Revisionsfrågor Bedömning  

Kontrollmiljö 

 Har ansvariga nämnder säkerställt 

en god kontrollmiljö avseende 

risken för välfärdsbrott?  
 
 
 

Nej. Vi bedömer att det finns brister i 
kontrollmiljön avseende risken för kvalificerade 
välfärdsbrott. Vi noterar en avsaknad av 
övergripande styrdokument på området.  

Kommunstyrelsen rekommenderas tillse: 

 att en handlingsplan kopplat till 

kvalificerade välfärdsbrott utarbetas. 

 att kommunövergripande riktlinjer 

utarbetas.  

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att nämndspecifika riktlinjer utarbetas.  

Riskbedömning  

 Genomförs adekvata riskanalyser 

på rätt nivå för att minska riskerna 

i organisationen?  

 
 

Nej. Vi bedömer att det finns brister i arbetet med 
riskbedömningar. Nämnden gör idag inga 
bedömningar kopplat till avsiktliga 
felutbetalningar. 

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att övergripande analys av risken för 

kvalificerade välfärdsbrott genomförs i 

verksamheten. 

 att förvaltningen kartlägger samtliga 

potentiella risktillfällen i de 

handläggningsprocesser som är 

exponerade för aktuell brottstyp.  

 att risken för kvalificerade välfärdsbrott 

inkluderas i årlig riskbedömning inom 

ramen för nämndens internkontroll. 

Kontrollaktiviteter 

 Säkerställer ansvariga nämnder att 

kontrollsystemen är effektiva för 

att förhindra och upptäcka 

välfärdsbrott?  

 
 

Nej. Vi bedömer att det finns brister i nämndens 
kontrollsystem för att förhindra och upptäcka 
välfärdsbrott. Kontrollsystemet bedöms inte vara 
effektivt och systematiskt uppbyggt utifrån ett 
riskperspektiv. 

Kommunstyrelsen rekommenderas tillse: 

 att den övergripande samordningen, 

infrastrukturen och stödverksamheten för 

det brottsförebyggande arbetet i nämnden 

förstärks. 
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Nämnden rekommenderas tillse: 

 att förvaltningens arbete med kontroller 

sker riskbaserat och systematiskt och med 

spårbarhet.  

 att man höjer kompetensen kring 

kvalificerade välfärdsbrott, bl.a. genom en 

nämndspecifik utbildningsplan 

 att rutiner utarbetas för FUT-utredning, 

återkrav och polisanmälan.  

 att risken för avsiktliga felutbetalningar 

inkluderas i internkontrollplan. 

 att risken för avsiktliga felutbetalningar 

inkluderas i det systematiska 

kvalitetsarbetet och att specifika 

egenkontroller kopplat till detta utarbetas. 

Information och kommunikation 

 Sprids information om regelverk, 

riskanalys och kontroller till 

berörda medarbetare? 
 
 

 

Nej. Vi bedömer att det finns brister avseende 
information och kommunikation och hur 
information sprids till medarbetare i nämnden. 

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att arbetssätt ses över för att samverka 

internt och externt.  

 att förvaltningen formaliserar samarbeten 

med relevanta myndigheter. 

Tillsyn (Övervakande aktiviteter) 

 Följs processen upp och 

återrapporteras till rätt nivå? 

 
 

Nej. Internkontrollsprocessen på övergripande 
nivå följs upp och återrapporteras till rätt nivå 
men vi bedömer att det kopplat till kvalificerade 
välfärdsbrott finns brister.  

Kommunstyrelsen rekommenderas tillse: 

 att uppföljningen av nämnders arbete mot 

välfärdsbrott förstärks.  

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att föra statistik och analysera 

förekomsten av felaktiga utbetalningar. 

 att följa upp om kontroller som framgår i 

verksamhetsrutiner utförs och 

dokumenteras. 
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6. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

6.1. Kontrollmiljö 

6.1.1. Policyer och riktlinjer 

En central del av kontrollmiljön är de policyer, riktlinjer och liknande som har framarbetats, 
vilka ska vara ett stöd samt ge vägledning inom nämnden.  
 
Vi har inte erhållit någon kommunövergripande policy kopplat till granskningsområdet 
annat än på säkerhets- och beredskapsområdet, se punkt 4.1.2 ovan. I kommunbudget 
2021 framgår att internkontrollen syftar till att skydda organisationen från risker, 
förluster, bedrägerier, misstankar och skador.  
 
Från nämnden har vi erhållit vägledande riktlinjer avseende försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd (2021). Syftet med riktlinjerna är att likabehandling ska erbjudas alla 
kommuninvånare vad gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt 
bistånd för insatser som ska erbjudas från förvaltningen för GA. Vad gäller välfärdsbrott 
finns en referens till felaktiga utbetalningar. I dokumentet anges följande: ”Genom snabb 
och noggrann handläggning ska felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd motverkas”.  
 
Inga ytterligare riktlinjer eller vägledning ges kopplat till kvalificerad välfärdsbrottslighet 
eller angränsande områden.  

6.1.2. Kultur inom organisationen 

Förutsättningarna för internkontroll påverkas av den kultur och miljö som råder inom 
organisationen. Under våra intervjuer har det inte framkommit någon information som 
indikerar på en negativ organisationskultur där medarbetare t.ex. upplever att vissa typer 
av frågor av någon anledning inte kan lyftas högre upp i organisationen, det kan röra sig 
om etiska frågeställningar eller utvecklingsfrågor.  
 
Under våra intervjuer uppfattar vi att det från medarbetarnas sida finns ett tydligt fokus på 
individen. Snabb och effektiv ärendehandläggning beskrivs som viktigt för att kunna 
tillhandahålla bra service till allmänheten. Denna syn bekräftas även av interna 
styrdokument som betonar vikten av en snabb handläggningsprocess.  

6.1.3. Rapporteringskanaler av oegentligheter 

Kommunen har flera rapporteringskanaler för oegentligheter. Det går att rapportera via 
kommunens växel och e-mail till kommunen eller direkt till handläggare. Kommunen har 
också ett elektroniskt formulär för klagomål och synpunkter på sin hemsida. Denna 
möjlighet är dock okänd för flertalet intervjupersoner. Personal på kommunen kan också 
använda formuläret för klagomål och synpunkter alternativt ordinarie rapporteringsvägar i 
organisationen. Flertalet intervjupersoner uppger att interna eller externa oegentligheter i 
första hand skulle rapporteras till sin närmaste chef. Det uppges pågå ett arbete att 
anpassa kommunens rapporteringskanaler efter den nya visselblåsarlagen som träder i 
kraft den 17 december 2021.     
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6.1.4. Bedömning av kontrollmiljön 

EY bedömer att det finns brister i kontrollmiljön.  
 
Det finns inga kommunövergripande riktlinjer kopplat till kvalificerade välfärdsbrott. De 
nämndspecifika riktlinjer som finns är begränsade i sitt innehåll och anger endast vikten av 
en snabb och noggrann process för att motverka felaktiga utbetalningar. Det framgår dock 
inte hur en snabb process ska motverka felaktiga utbetalningar eller hur noggrann 
processen ska vara. Det kan istället konstateras att det generellt finns en målkonflikt 
mellan snabb handläggning och kontrollåtgärder, vilket inte sällan utnyttjas av oseriösa 
aktörer och kriminella. Konsekvensen av avsaknad av tydliga riktlinjer är ett bristande stöd 
till nämnderna för hur arbetsuppgifter kopplade till området på övergripande nivå ska 
utföras. Det finns heller ingen angiven nivå eller målsättning som verksamheten ska uppnå 
i sitt utförande och inga rekommendationer kring metoder eller tillvägagångssätt. 
Riktlinjerna bör vidare stötta verksamheten med att hantera målkonflikten som beskrivs 
ovan med att försöka hitta en balans mellan tillräckliga kontroller och förväntningar på bra 
service. 
 
Vad gäller kanaler för rapportering av kvalificerade välfärdsbrott kan vi konstatera att det 
digitala formulär som finns på kommunens hemsida inte är anpassat för att rapportera om 
oegentligheter. Utformning av kanalen och tillgängligheten på hemsidan skulle kunna 
förbättras för att undvika att allmänheten inte underlåter att rapportera in tips till 
kommunen. Vi noterar att det pågår ett arbete att se över kommunens 
rapporteringskanaler. 
 
Vi rekommenderar: 

 Vi rekommenderar att kommunövergripande riktlinjer tas fram som förhåller sig till 
att undvika eller minimera risken för interna och externa oegentligheter.   

 Vi rekommenderar att nämndens vägledande riktlinjer avseende försörjningsstöd 
och ekonomiskt bistånd kompletteras med ytterligare vägledning kopplat till 
avsiktliga felutbetalningar.  

6.2. Riskbedömning 

Som angetts ovan i stycke 3.1.2 ska en riskbedömning enligt COSO-modellen göras av de 
interna och externa risker som en organisation står inför. I riskbedömningen ska det också 
ingå att gradera dels sannolikheten för att en negativ händelse inträffar, dels 
konsekvensen för organisationen om händelsen inträffar.  
 
Det framgår av kommunbudgeten att en internkontrollplan baserad på riskanalys ska 
beslutas av nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnden är därmed ansvarig 
för att riskanalyser genomförs. Av internkontrollplanen framgår att nämnderna årligen ska 
identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten. 
 
I internkontrollplanen för 2021 beskrivs sex kommungemensamma risker och sex 
verksamhetsspecifika. Ett antal identifierade risker har inte tagits med till plan. Av den 
riskanalys som vi har tagit del av har nämnden inkluderat risken för felaktiga utbetalningar 
av ekonomiskt bistånd.  
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6.2.1. Bedömning av nämndens arbete med riskanalyser 

Vi noterar att nämndens riskbedömning på övergripande nivå uppfyller COSO-kriterierna. 
Vi noterar vidare att nämnden inkluderat risken för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt 
bistånd i sin riskanalys. EY noterar tre förbättringsområden som redogörs för nedan:  
 
Ett av de identifierade förbättringsområdena är att riskbedömningar inte genomförs i 
tillräcklig utsträckning inom ramen för den löpande verksamheten. Riskmoment under 
handläggningsprocessen förefaller inte ha kartlagts. Detta arbete är nödvändigt för att 
kunna avgöra hur förvaltningen bör arbeta med kontrollaktiviteter.   
 
Att inkludera risken för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd i riskbedömning och 
internkontrollplan är en förutsättning för att kunna vidta åtgärder inom ramen för 
internkontrollen. Nämnden gör dock ingen distinktion mellan olika typer av fel: 

 Avsiktliga felutbetalningar - Fel orsakat av medveten handling i avsikt att tillskansa 
sig obehörig ersättning. 

 Oavsiktliga felutbetalningar - Fel orsakat av stress, tidsbrist, missförstånd, 
okunskap, skrivfel, räknefel eller slarv som ger ett felaktigt eller bristfälligt 
underlag; och  

 Systemproblem - Problem som orsakas av regel- och stödsystemens utformning och 
som gör det svårt att definiera om en utbetalning är riktig eller felaktig. 

EY noterar att orsaken till felaktiga utbetalningar kan skilja sig åt enligt ovan, även risken 
kan variera mellan de tre kategorierna och kontrollaktiviteterna för att reducera risken.  

 
Nämnden prioriterar risker utifrån den nivå av risk som ett hot bedöms utgöra. Vi noterar 
att nämnden bedömer sannolikheten för felaktiga utbetalningar som låg. Det är dock oklart 
på vilka grunder nämnden gjort denna bedömning. Som ovan redogjorts för är det otydligt 
vilken typ av felutbetalning som avses. Det har under intervjuer även konstaterats att det i 
flera situationer inte alltid möjligt att genomföra effektiva kontroller. För den tredje förs 
ingen statistik hos nämnden över avvikelser kopplat till felaktiga utbetalningar.  
 
Vi rekommenderar: 

 Vi rekommenderar att en övergripande analys genomförs av risken för avsiktliga 
felutbetalningar i sin verksamhet med utgångspunkt i en processkartläggning.  

 Vi rekommenderar att en kartläggning genomförs av samtliga potentiella 
risktillfällen under verksamhetens olika handläggningsprocesser.  

 Vi rekommenderar att nämnden benämner felaktiga utbetalningar vid kvalificerade 
välfärdsbrott som avsiktliga felutbetalningar för att inte sammanblanda dessa med 
oavsiktliga fel eller systemproblem. Detta för att kunna vidta ändamålsenliga 
kontrollaktiviteter anpassade för en kvalificerad hotaktör.  

 Vi rekommenderar att nämnden baserar riskbedömningar på faktabaserat 
beslutsunderlag i högre utsträckning, bl.a. genom att föra statistik kopplat till 
avvikelser och avsiktliga felutbetalningar.  

6.3. Kontrollaktiviteter 

Som angetts ovan under stycke 3.1.3 utgörs kontrollaktiviteter av de aktiviteter som en  
organisation företar för att minska eller eliminera risker. Risken utgörs i denna kontext av 
avsiktliga felutbetalningar av ekonomiskt bistånd.  
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6.3.1. Verksamhetens kontroller 

Inom ramen för granskningen har EY efterfrågat rutiner och processkartor som beskriver 
hur förvaltningen arbetar med kontrollaktiviteter inom ramen för sin verksamhet. Detta 
ger oss viktig information om kontrollernas effektivitet genom att förstå hur man arbetar 
med kontroller samt om arbetet sker systematiskt och riskbaserat.  
 
En övergripande bild ges i Kvalitetsberättelsen 2020 av hur man arbetar med 
egenkontroller i nämnden tillsammans med specifika kontrollaktiviteter. EY har vid 
genomgång av rutiner identifierat ytterligare dokument innehållandes kontrollaktiviteter 
som under handläggningsprocessen reducerar risken för felutbetalningar.  
 
- Från dokumentet ”Årslinje enheten för Myndighet EC och Samordnare”17 framgår att 

kontroller av utbetalningar ska göras regelbundet under året. Enligt uppgift genomförs 
kontroller av utbetalningar utifrån detta dokument. Medarbetare nämner t.ex. 
databassökningar och inhämtning och kontroll av dokumentation. Av själva dokumentet 
framgår dock inte vilka specifika kontroller som ska utföras eller hur kontrollerna ska 
genomföras eller dokumenteras. 

- Från dokumentet ”Rutin återkrav, felaktiga utbetalningar och polisanmälan”18 framgår 
de författningsbestämmelser som reglerar återkrav och bidragsbrott. Rutinen 
innehåller bl.a. kriterier för att kommunen ska kunna begära återbetalning enligt 
Socialtjänstlagen. Rutinen innehåller vidare information om hur återkrav ska hanteras 
ur ett praktiskt perspektiv, vem som fattar beslut om vad, ansvarsfördelning mellan 
handläggare och administratör samt hur utredning och polisanmälan av bidragsbrott 
ska göras. Rutinen innehåller även en instruktion om att kontroll ska göras mot andra 
myndigheter under en utredning. Rutinen innehåller även information kopplat till 
utmätning och ansökan om verkställighet till Kronofogdemyndigheten. 

 
Utifrån de intervjuer som vi haft kan vi konstatera att det i dagsläget inte genomförs vare 
sig generella eller för verksamheten specifika utbildningar avseende kvalificerade 
välfärdsbrott. Kommunen uppges dock ha mer generellt utformade utbildningar avseende 
oegentligheter för chefer och förtroendevalda. 

6.3.2. Internkontrollens kontrollaktiviteter 

I interkontrollplan 2021 har risken för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd tagits 
med som risk. Nämnden har vidare beslutat att kontrollera utbetalningar av ekonomiskt 
bistånd genom stickprov av dagliga utbetalningar. Detta ska göras under perioden 2021-
01-01 t.o.m. 2021-12-31. Kontrollåtgärden har vidare bekräftats under intervju.    
 
Som hänvisas till i internkontrollplanen kontrolleras verksamheten på fler sätt än direkt via 
internkontrollen, bl.a. har nämnden fastställt ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9. I det systematiska 
kvalitetsarbetet genomförs bl.a. egenkontroller.  
 
Följande typer av egenkontroller har genomförts under 2020: 

 Dagliga stickprov inför utbetalningar av ekonomiskt bistånd 
 Kvartalsvisa uppföljningar av utbetalningar 

 
17 Ej daterad 
18 Daterad 1 mars 2021 
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 Fördjupad kontroll av underlag 
 Fördjupad kontroll hos statliga myndigheter 
 Fördjupad kontroll i databaser 

 
Under de dagliga stickproverna har det vid några tillfällen framkommit att underlagen för 
ansökan för ekonomiskt bistånd inte överensstämmer med de som angivits i själva 
ansökan. Fördjupade kontroller av underlag har visat på att flera personer bl.a. hade större 
inkomster än vad som uppgivits, vilket i några fall lett till polisanmälan om bidragsfusk. 
Enligt intervjupersoner genomförs uppskattningsvis 5–10 utredningar om felaktiga 
utbetalningar per år i nämnden, s.k. FUT-utredningar.  

För nämnden gäller kommunens attestreglemente som beskrivits i punkt 4.1.2. 
Nämnderna ska årligen upprätta kontrollplan och genomföra kontroller av att 
attestreglementet följs. I internkontrollplanen för 2021 framgår att granskningar av 
attestering kopplat till representationskostnader och manuella betalningar ska göras. 
Redovisning av representation är en kommunövergripande risk varför den och 
granskningen är återkommande. Kontroll avseende attestering av andra utbetalningar 
kopplat till aktuellt granskningsområde ingår dock inte i denna kontroll. 

6.3.3. Bedömning av nämndens arbete med kontrollaktiviteter 

Utifrån tillhandahållen dokumentation kan vi konstatera att nämnden arbetar med 
kontroller som reducerar risken för felaktiga utbetalningar inom ramen för nämndens 
verksamhet. Det framgår bl.a. av dokumentation kopplat till det systematiska 
kvalitetsarbetet. Arbetet för att motverka kvalificerade välfärdsbrott bedöms ske 
systematiskt men inte riskbaserat. Ingen riskanalys kopplat till risken för kvalificerad 
välfärdsbrottslighet förefaller ligga till grund för vidtagna kontrollåtgärder.  
 
Vi kan vidare konstatera att verksamhetens kontroller inte är särskilt anpassade efter en 
kvalificerad hotaktör som avsiktligt försöker få till stånd felaktiga utbetalningar. De 
kontroller som genomförs kan fördjupas och på olika sätt utökas för att effektivare 
motverka kvalificerade välfärdsbrott. Vi konstaterar att de effektivaste kontrollerna 
generellt är de förebyggande kontrollerna. Vi noterar att tonvikten idag ligger på 
efterföljande kontroller. Som tidigare behandlats är det dock viktigt att arbetet med 
kontrollaktiviteter är riskbaserat. För att stärka förutsättningarna för den interna 
kontrollen bör förvaltningarnas handläggningsprocesser därför riskbedömas. Rutiner och 
kontrollmoment för att säkerställa en tillräcklig kontroll bör sedan utvecklas eller bekräftas 
med stöd av riskanalysen. Det är även väsentligt att det framgår hur kontrollerna ska 
genomföras och dokumenteras. 
 
Verksamhetens rutin för återkrav, utredning och polisanmälan är ett viktigt dokument som 
kan och bör utvecklas vidare. För att långsiktigt kunna motverka kvalificerade välfärdsbrott 
är det avgörande att lagföring och återkrav sker vid bekräftade bidragsbrott. GA har 
möjlighet att påverka detta genom sina utredningar och hur polisanmälan genomförs. Vid 
polisanmälan av ärenden är utformningen av polisanmälan avgörande för hur Polisen 
hanterar ärendet. Bristfälliga polisanmälningar leder inte sällan till att ärenden måste 
läggas ned. Medarbetare i förvaltningen uppger att ärendena sällan leder till lagföring. 
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Vi noterar att kontrollaktiviteter finns dokumenterade i internkontrollplanen för 2021. 
Kontrollaktiviteter i form av stickprov har inkluderats. De aktuella stickproven träffar såväl 
avsiktliga som oavsiktliga felutbetalningar.  
 
För att effektivt kunna motverka kvalificerade välfärdsbrott krävs kompetens kring den 
aktuella brottstypen. Utan kompetens på området är det inte möjligt att utarbeta riktade 
utbildningar, metodstöd och framtagande av rutiner. Grundläggande är därför att höja 
kompetensen på området generellt i organisationen. Av vår granskning står det klart att 
organisationen saknar ett utbildningspaket avseende kvalificerade välfärdsbrott. Vi anser 
det vara en brist att det saknas formaliserade rutiner för utbildning i frågor kring 
välfärdsbrottslighet. 
 
Vi rekommenderar: 

 Vi rekommenderar att förvaltningens arbete med kontroller sker riskbaserat  
 Vi rekommenderar att nämndens processer som är exponerade för 

välfärdsbrottslighet riskbedöms samt att kontroller utvecklas baserat på sådan 
bedömning. Detta tillsammans med krav på hur dokumentation av fastställda 
kontroller ska genomföras. 

 Vi rekommenderar att man höjer kompetensen kring kvalificerade välfärdsbrott 
inom organisationen, bl.a. genom att ta fram en anpassad utbildningsplan. 

 Vi rekommenderar följande kopplat till verksamhetens rutiner: 
o Dokument ”Årslinje enheten för Myndighet EC och Samordnare” 

kompletteras med ytterligare information om bl.a. vilka specifika kontroller 
som ska genomföras. 

o Rutin för återkrav, utredning och polisanmälan utvecklas vidare, bl.a. med 
ytterligare relevanta författningsbestämmelser och att rutinen kompletteras 
med tydliga instruktioner hur underlaget ska utformas för att Polisen ska 
kunna utreda ärendet vidare.  

6.4. Information och kommunikation 

Som angetts ovan under stycke 3.1.4 utgörs information och kommunikation av om hur väl 
flödet av information mellan olika nivåer i en organisation fungerar för att en organisation 
ska lyckas identifiera, fånga upp och kommunicera relevant information till ledning, de som 
arbetar med intern kontroll och andra intressenter. Information och kommunikation kan 
också utgöras av olika typer av samverkan.  

6.4.1. Delgivning av information 

Information kring policyer, riktlinjer och nya rutiner delas vanligtvis vid arbetsplatsträffar 
(APT) eller e-mail från ledning. Intranätet uppges från våra intervjuer vara en källa till 
information men som medarbetare använder i mindre utsträckning. I flera fall vet inte 
medarbetare var eller vilken informationen som finns tillgänglig på intranätet. 
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6.4.2. Samverkan 

Vi kan konstatera att samverkan sker på olika nivåer i nämnden med såväl andra nämnder, 
som kommuner och statliga myndigheter. I kvalitetsredogörelsen för 2020 framgår bl.a. 
att en skriftlig överenskommelsen mellan förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad 
och Individ & Familjeomsorg reviderats under 2020. Enheten för Myndighet har löpande 
nätverksmöten med andra enhetschefer i kommuner i Halland som arbetar med 
ekonomiskt bistånd i syfte att utbyta arbetsrutiner och gemensamt tolka rådande praxis. 
Nämnden deltar även i andra sammanslutningar och nätverk men i primärt syfte att 
behandla olika arbetsmarknadsrelaterade frågor. Flertalet intervjupersoner från 
förvaltningarna uppger att de inte deltar i nätverk eller kompetensgrupper som behandlar 
välfärdsbrottslighet mer specifikt. Förvaltningen har kontakt med Polismyndigheten vid 
polisanmälan. Vad gäller samverkan vid ärendehandläggning uppger flera intervjupersoner 
att samverkan i hög utsträckning sker ad hoc och är personberoende. 

6.4.3. Bedömning av nämndens arbete med information och kommunikation 

Det kan konstateras att samverkan i viss utsträckning sker mellan olika aktörer idag men 
att det finns ett behov av att utveckla samverkansformer på olika nivåer i organisationen 
och arbeta aktivt med att sprida information. Inom ramen för granskningen har vi inte fått 
någon information om specifik samverkan kopplad till motverkande av kvalificerade 
välfärdsbrott. Vad gäller samverkan vid ärendehandläggning uppger flera intervjupersoner 
att samverkan i hög utsträckning sker ad hoc och är personberoende. Detta är 
problematiskt vad gäller att fatta likvärdiga beslut. 
 
Vi rekommenderar: 

 Vi rekommenderar generellt att arbetssätt ses över för att samverka internt och 
externt för att tillse ändamålsenliga erfarenhetsutbyten och metodutveckling. 

 Vi rekommenderar att styrdokument tillgängliggörs på ett och samma ställe och att 
medarbetare informeras om detta. 

 Vi rekommenderar att förvaltningen formaliserar samarbeten med relevanta 
myndigheter, såsom Försäkringskassan och Skatteverket, för att minska 
personberoende och säkerställa hög rättssäkerhet och likvärdighet i besluten. 

 Vi rekommenderar specifikt att nämnden utreder hur polisanmälan av avsiktliga 
felutbetalningar bäst görs i samverkan med andra myndigheter. 

6.5. Tillsyn / övervakande aktiviteter 

Övervakande aktiviteter inkluderar att utvärdera och följa upp den implementerade interna 
kontrollen i organisationen. Utvärdering av internkontrollen kan utgöras av bl.a. 
uppföljning av internkontrollplanen. Övervakande aktiviteter i verksamheten kan utgöras 
av löpande analys av verksamheten.  

6.5.1. Tillsyn i internkontrollen 

Utifrån internkontrollplanen genomförs kontrollaktiviteter löpande under året. Resultaten 
av dessa följs upp i en uppföljningsrapport till nämnden. Resultatet av varje granskning 
rapporteras till berörda chefer och ledningsforum av den som ansvarat för att genomföra 
granskningen. 
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Det kan även noteras att förvaltningens verksamheter följs upp och kontrolleras på fler 
sätt än via internkontrollen. Nämnden har fastställt ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9. I det systematiska 
kvalitetsarbetet genomförs riskbedömningar, egenkontroller och avvikelsehantering. 
Verksamheten följs även upp via enkäter, tillsyn från IVO och i revision.  
 
Vi kan konstatera att nämnden inte för egen statistik och rapporterar inte vidare väsentlig 
information såsom antal avvikelser, summor som betalts ut felaktigt, antal genomförda 
kontrollaktiviteter, antal polisanmälningar, andel ärendet som lett till lagföring etc.  

6.5.2. Bedömning av nämndens arbete med tillsyn 

EY noterar att det finns en etablerad process för regelbunden uppföljning av nämndens 
internkontroll. Det har inte framkommit någon information som indikerar att denna 
process inte skulle efterlevas. Granskningar förefaller ha genomförts i enlighet med plan. 
En naturlig del av uppföljningen i verksamheten bör också vara att följa upp att 
verksamhetskontroller genomförs enligt plan och att dessa dokumenterats 
tillfredställande.  
 
Vi anser att det är en brist att väsentlig information kopplat till felaktiga utbetalningar inte 
dokumenteras och rapporteras tillfredställande och att ingen statistik förs på området. Om 
detta skulle ske tillfredställande skulle kommunen och nämnden ha ett bättre 
beslutsunderlag för att bedöma risk, kontrollers effektivitet, notera förändringar över tid 
och vidta åtgärder utifrån tillgängliga fakta.   
 
Vi rekommenderar: 

 Vi rekommenderar att föra statistik och analysera förekomsten av felaktiga 
utbetalningar och annan väsentlig information kopplat till kvalificerade 
välfärdsbrott.  

 Vi rekommenderar kommunstyrelsen att stärka uppföljningen av nämnders arbete 
mot kvalificerade välfärdsbrott.  

6.6. Bedömning utifrån revisionskriterierna 

 

Revisionsfrågor Bedömning  

Kontrollmiljö 

 Har ansvariga nämnder säkerställt 

en god kontrollmiljö avseende 

risken för välfärdsbrott?  
 
 
 

Nej. Vi bedömer att det finns brister i 
kontrollmiljön avseende risken för kvalificerade 
välfärdsbrott. Vi noterar en avsaknad av 
övergripande styrdokument på området.  

Kommunstyrelsen rekommenderas tillse: 

 att en handlingsplan kopplat till 

kvalificerade välfärdsbrott utarbetas. 

 att kommunövergripande riktlinjer 

utarbetas.  

Nämnden rekommenderas tillse: 
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 att nämndens vägledande riktlinjer 

avseende försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd kompletteras med ytterligare 

vägledning kopplat till avsiktliga 

felutbetalningar.  

Riskbedömning  

 Genomförs adekvata riskanalyser 

på rätt nivå för att minska riskerna 

i organisationen?  

 
 

Ja. Nämnden har inkluderat risken för felaktiga 
utbetalningar i sin årliga riskbedömning och 
internkontrollplan. EY bedömer dessa som 
tillfredställande men att utrymme för förbättring 
finns.  

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att en övergripande analys genomförs i 

verksamheten av risken för avsiktliga 

felutbetalningar i sin verksamhet 

 att en kartläggning genomförs av 

potentiella risktillfällen under 

verksamhetens olika processer.  

 att förvaltningen gör en åtskillnad mellan 

avsiktliga felutbetalningar, oavsiktliga 

felutbetalningar och systemproblem  

eftersom orsak, risk och kontrollaktiviteter 

kan skilja sig mellan kategorierna.   

 att nämnden baserar riskbedömningar på 

faktabaserat beslutsunderlag i högre 

utsträckning, bl.a. genom att föra statistik 

kopplat till avsiktliga felutbetalningar.  

Kontrollaktiviteter 

 Säkerställer ansvariga nämnder att 

kontrollsystemen är effektiva för 

att förhindra och upptäcka 

välfärdsbrott?  

 
 

Ja. Vi bedömer att kontrollsystemet är effektivt 
för att förhindra och upptäcka kvalificerade 
välfärdsbrott. EY noterar samtidigt att utrymme 
för förbättring finns med att arbeta riskbaserat. 

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att förvaltningens arbete med kontroller 

sker riskbaserat och med spårbarhet. 

 att nämndens processer som är 

exponerade för välfärdsbrottslighet 

riskbedöms samt att kontroller utvecklas 

baserat på sådan bedömning. 

 Att fokus skiftar från efterföljande 

kontroller till förebyggande kontroller.   

 att man höjer kompetensen kring 

kvalificerade välfärdsbrott inom 

organisationen, bl.a. genom att ta fram en 

anpassad utbildningsplan. 

Information och kommunikation Nej. Vi bedömer att det finns brister avseende 
information och kommunikation och hur 
information sprids till medarbetare i nämnden.  
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 Sprids information om regelverk, 

riskanalys och kontroller till 

berörda medarbetare? 
 
 

 

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att arbetssätt ses över för att samverka 

internt och externt för att tillse 

ändamålsenliga erfarenhetsutbyten och 

metodutveckling. 

 att styrdokument tillgängliggörs på ett och 

samma ställe och att medarbetare 

informeras om detta. 

 att förvaltningen formaliserar samarbeten 

med relevanta myndigheter, såsom 

Försäkringskassan och Skatteverket, för 

att säkerställa hög rättssäkerhet och 

likvärdighet i besluten. 

 att nämnden utreder hur polisanmälan av 

avsiktliga felutbetalningar bäst görs i 

samverkan med andra myndigheter. 

Tillsyn (Övervakande aktiviteter) 

 Följs processen upp och 

återrapporteras till rätt nivå? 

 
 

Ja. Internkontrollsprocessen följs upp och 
återrapporteras till rätt nivå. EY noterar samtidigt 
att utrymme för förbättring finns.       
Nämnden rekommenderas tillse: 

 att statistik över avvikelser kopplade till 

välfärdsbrott förs samt regelbundet 

rapporterar dessa till kommunstyrelsen. 

 att följa upp om kontroller som framgår i 

verksamhetsrutiner utförs och 

dokumenteras. 
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7. Samlad bedömning 

Kommunen förefaller sakna ett övergripande förhållningssätt mot kvalificerade 
välfärdsbrott och en betydande del av arbetet med att motverka kvalificerade välfärdsbrott 
är upp till varje nämnd att själv utforma och tillämpa. När det gäller kommunens 
kontrollmiljö framkom det under granskningen att det inte finns några övergripande 
styrdokument avseende kvalificerade välfärdsbrott. Vi noterar dock att det finns en policy 
på säkerhets- och beredskapsområdet som rör brottsförebyggande arbete mer generellt. 
Vi noterar även kommunövergripande regler av mer detaljerad karaktär inom flera 
områden av betydelse för att motverka välfärdsbrottslighet i vidare bemärkelse, tex. 
upphandling och attestering.  
 
Vad gäller ansvarsfördelning så har vi noterat en rad initiativ kopplat till 
brottsförebyggande arbete utanför de aktuella nämnderna. Vi har i det sammanhanget 
noterat att nämnden för Kultur & Fritid har det övergripande ansvaret för samordning och 
utveckling av det brottsförebyggande arbetet i kommunen samtidigt som 
kommunstyrelsen har samordningsansvar för internkontrollarbetet.  
 
Avseende de båda nämndernas kontrollmiljö har vi heller inte tagit del av några riktlinjer 
gällande kvalificerade välfärdsbrott eller angränsande områden som är specifikt anpassade 
efter nämndernas verksamheter. GA:s vägledande riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd innehåller visserligen en formulering om felaktiga utbetalningar men 
ger i praktiken ingen vägledning. Konsekvensen av denna avsaknad av övergripande 
riktlinjer är ett bristande stöd till nämnderna för hur arbetsuppgifter kopplade till området 
ska utföras. Det finns heller ingen angiven målsättning som verksamheterna ska uppnå i 
sitt utförande och inga rekommendationer kring metoder eller tillvägagångssätt. Vi noterar 
även att det kan finnas kulturella aspekter att ta hänsyn till. Utifrån genomförda intervjuer 
noteras indikationer på att kulturen i båda nämnderna präglas av ett fokus på individens 
behov och skyndsam handläggning snarare än att utvärdera rätten till ekonomisk 
ersättning respektive bistånd. Kopplat till detta finns en inneboende målkonflikt mellan god 
service och kontrollåtgärder som måste balanseras. Sammantaget bedöms kontrollmiljön 
vara fragmenterad och svåröverskådlig varför luckor på området riskerar att uppstå.    
 
Avseende IF:s kontrollaktiviteter kan konstateras att handläggningsprocesserna för 
personlig assistans innehåller olika typer av kontrollaktiviteter, från initial behovsprövning 
till granskning av utförares fakturor. Arbetet med kontrollaktiviteter är dock varken 
riskbaserat eller strukturerat. Kontroller förefaller också i viss mån vara personberoende. 
Detta är problematiskt för att kunna säkerställa hög rättssäkerhet och likvärdighet i 
besluten. Med hänsyn till identifierade brister i verksamhetens kontroller bedöms 
förutsättningarna för en god internkontroll vara begränsade. Vi noterar också att IF inte 
inkluderat risken för avsiktliga felutbetalningar i sin årliga riskbedömning. Det innebär att 
risken inte finns med i internkontrollplanen och ligger således utanför 
internkontrollarbetet.  
  
Avseende GA:s kontrollaktiviteter kan konstateras att egenkontroller genomförs avseende 
utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Egenkontrollerna har ett tydligt fokus på felaktiga 
utbetalningar och genomförs regelbundet enligt förutbestämd plan. Detta sker inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet är strukturerat men förefaller inte vara 
riskbaserat varför vi bedömer att det finns förbättringsmöjligheter på området. GA har 
vidare identifierat felaktiga utbetalningar avseende ekonomiskt bistånd som en risk i sin 
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internkontrollplan och har dokumenterat kontrollaktiviteter i planen för 2021. GA gör dock 
ingen distinktion mellan avsiktliga felutbetalningar, oavsiktliga felutbetalningar och 
systemproblem vilket bl.a. kan påverka vilka åtgärder som vidtas. 
 
EY konstaterar att få förebyggande kontroller specifikt inriktade mot felutbetalningar görs 
av någon av nämnderna idag. Detta utgör en generell risk för att välfärdsbrottslighet inte 
upptäcks eller upptäcks för sent. Nämnderna har idag inget anpassat utbildningspaket för 
sin personal avseende fusk och bedrägeri. Vidare har brister avseende information och 
kommunikation identifierats för båda nämnderna. Bristerna avser samverkan och 
informationsspridning från ledning ner i organisationerna. Det kan konstateras att 
samverkan i viss utsträckning sker mellan olika aktörer idag men att det finns ett behov av 
att förstärka samverkan på olika nivåer i organisationen och arbeta aktivt med att sprida 
information. Flera intervjupersoner uppger att samverkan vid ärendehandläggning i 
förvaltningarna i hög utsträckning sker ad hoc och är personberoende.   
 
EY noterar att det finns en etablerad process för regelbunden uppföljning av nämndernas 
internkontroll. Det har inte framkommit någon information som indikerar att denna 
process inte skulle efterlevas. Kontrollaktiviteter förefaller i alla väsentliga avseenden ha 
genomförts i enlighet med plan, i den mån kontrollaktiviteter inkluderats. Båda nämnderna 
bör dock följa upp och utvärdera sitt arbete mot kvalificerad välfärdsbrottslighet utifrån 
faktabaserat underlag. Vi anser att avvikelser kopplade till felaktiga utbetalningar inte 
tillfredställande analyseras genom att dokumentera och föra statistik. Informationen har 
betydelse för att bedöma problemets omfattning och förändringar över tid i respektive 
nämnd och på övergripande nivå.  
 

Stockholm den 10 november 2021 

 

Kvalitets- och uppdragsansvarig, Forensic & Integrity Services 

 Projektledare, Forensic & Integrity Services  

 Granskare, Forensic & Integrity Services 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Justitiedepartementets remiss - Kommuner mot brott (SOU 2021:49) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-13, och översänder det sitt svar till 
Justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun är remissinstans och inbjuden att lämna synpunkter över Justitiedepartementets 
betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49). Utredningens uppdrag har varit att beskriva och 
analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet, föreslå 
hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsföre-byggande arbetet bör utformas och vilka 
verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar samt lämna förslag som bidrar till att kommunerna 
på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
Yttrande, 2021-09-13 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg (ordförandebeslut), 2021-09-07 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-08-25, § 91 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad s tjänsteskrivelse, 2021-09-02 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-08-26, § 40 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-08-17 
Nämnden för Förskola & Grundskolas, 2021-08-25, § 102 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-07-26 
Kommuner mot brott, SOU 2021:49 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 

https://www.regeringen.se/49d3d4/contentassets/4b2d8adb90b2481c8d552e99bfdb060b/kommuner-mot-brott-sou-202149.pdf
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Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge i uppdrag åt en särskild utredare att utreda 
kommunernas brottsförebyggande ansvar (dir. 2019:94). Utredningens uppdrag har varit att beskriva 
och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet, 
föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsföre-byggande arbetet bör utformas och vilka 
verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar samt lämna förslag som bidrar till att kommunerna 
på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Kungsbacka kommun 
har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementet remiss Kommuner mot brott (SOU 2021:49) 

Brottsförebyggande arbete innebär att minska risken för att brott ska begås genom att adressera orsaker 
till och förutsättningar för brottsligheten. Utredningen föreslår att det införs en ny lag som anger vilka 
krav som ställs på kommunerna. Lagen föreslås heta lagen om kommuners ansvar för 
brottsförebyggande arbete och träda i kraft den 1 januari 2023.  

Utredningen föreslår att samtliga kommuner ska ta fram en lägesbild som beskriver brottsligheten och 
dess konsekvenser inom kommunens geografiska område. Lägesbilden ska innehålla en kartläggning 
samt analys av orsakerna till de problem som identifierats. Utifrån lägesbilden ska kommunen ta 
ställning till behovet av förebyggande åtgärder samt formulera det i en åtgärdsplan. Arbetet ska följas 
upp kontinuerligt och minst vartannat år ska lägesbilden och åtgärdsplanen uppdateras och eventuellt 
revideras.  

Utredningen föreslår vidare att kommunen ges ett särskilt ansvar för den lokala samordningen av 
arbetet. Ansvaret innebär att kommunen ska verka för att överenskommelser om samverkan träffas 
med relevanta aktörer samt att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett råd bestående av de 
aktörer som är närmast berörda av arbetet.  

I varje kommun ska det finnas en samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet. 
Funktionens uppgifter ska bland annat vara att samordna och stödja kommunens interna arbete med 
brottsförebyggande frågor samt fungera som kontaktpunkt för externa aktörer. 

Kommunledningens ska ange ramar och skapa förutsättningar för arbetet samt att följa upp det. Den 
interna samordningen är en framgångsfaktor i arbetet och den är i allt väsentligt en fråga om styrning 
och ledning. Kommunstyrelsen, eller annan nämnd som fullmäktige särskilt bestämmer, ska ansvara 
för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete. Kommunfullmäktige ska kontinuerligt hållas 
informerat om arbetet. 

Utredningen föreslår att kommunerna kompenseras för de skyldigheter som följer av lagförslaget 
genom att anslaget för kommunalekonomisk utjämning höjs med en summa beräknad utifrån 
ersättningsmodellen för krisberedskapsarbetet. Länsstyrelserna tillförs resurser för att kunna utveckla 
sitt operativa stöd till kommunerna och Brå tillförs resurser för genomförandet av de förberedande 
uppdrag som utredningen föreslår. 

Flera av kommunens nämnder har fått möjlighet att inkomma med yttranden utifrån olika 
ansvarsområden. Samtliga tillfrågade nämnder har inkommit med yttranden. Dessa är: 
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 Nämnden för Kultur & Fritid (Brå) 

 Nämnden för Individ & Familjeomsorg (socialtjänstlagen) 

 Nämnden för Förskola & Grundskola (skollagen) 

 Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad (skollagen) 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



 
 

Datum 

2022-01-05 
Diarienummer 

KS 2022-00035 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Andrea Egerlundh 
0300-834272 
Kommunsekreterare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Ansökan från Sveriges Dragspelares Riksförbund om sponsring av kongress 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Dragspelares Riksförbund har inkommit med en förfrågan till kommunen om sponsring av en 
vinterkongress för dragspel som äger rum helgen den 26-27 februari 2022. 

Under såväl lördagen som söndagen kommer möten och liknande av genomföras och på lördag kväll 
har förbundet bokat Kungsbacka teater för en konsert. 

Förbundet önskar sponsring för evenemanget, men anger ingen önskad summa i sin ansökan. Däremot 
nämner arrangören att den gärna ser att kommunen sponsrar med kostnaden för att hyra Kungsbacka 
teater. 

Att hyra Kungsbacka teater kostar, enligt beslut i nämnden för Kultur & Fritid den 28 maj 2020, 3200 
kronor per timme för kommersiella aktörer. För ideella aktörer är hyran 2100 kronor per timme. 
Kostnaden för en tekniker ingår i hyran, men vid större evenemang tillkommer kostnaden för 
ytterligare tekniker om 600 kronor per timme. 

Kungsbacka kommun ger via nämnden för Kultur & Fritid bidrag till föreningslivet och har vid även 
tidigare tillfällen gett bidrag till cuper och arrangemang som gynnar idrotts- och föreningslivet i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-05 
Ansökan från Sveriges Dragspelares Riksförbund, 2021-12-26 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-05-28, § 21 

Beslutet skickas till 
Sveriges Dragspelares Riksförbund 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



Från:
Skickat: den 26 december 2021 23:05
Till: Lisa Andersson <lisa.andersson@kungsbacka.se>
Ämne: Sponsringsförfrågan

Du får inte e-post ofta från .se. Se varför det här är viktigt.

Förfrågan om sponsring
Karlssons Musik AB sätter Fjärås och Kungsbacka på kartan i Sverige genom att driva 
Nordens mest framgångsrika dragspelsbutik. Ingvar Karlsson grundade företaget på 
Äskabackavägen i Fjärås för 51 år sedan, 1971 och på samma plats har verksamheten 
bedrivits sedan dess med en allt större framgång. Företaget omsatte 13,7 miljoner 
föregående bokslutsår och besöks dagligen av kunder från när och fjärran. 
Numera drivs företaget av     tillsammans med sönerna   och   

   är sekreterare i Sveriges Dragspelares Riksförbund SDR. SDR ska tillsammans 
med Internationella dragspelsförbundet CIA arrangera Vinterkongressen 2022 i februari. För 
första gången kommer detta arrangemang att gå av stapeln i Kungsbacka. Detta är ett 
mycket åtråvärt event för Kungsbacka då frågan att hålla en Vinterkongress med lyckat utfall, 
oftast leder till att längre fram få arrangera Coupe Mondiale som är Världsmästerskapen i 
Dragspel.

   har varit i kontakt med Heidi Fondell, Kungsbacka Kommun, som bistått med 
en presentation i powerpointformat för att presentera Kungsbacka för delegaterna i 
München vid ett stort möte som hölls för en månad sedan. Heidi hänvisade oss att 
sammanfatta en skrivelse till er för att undersöka möjligheterna till sponsring av själva 
eventet. Deltagarna kommer till Kungsbacka fredagen den 25 februari 2022, bor på Hotell 
Halland och Kungsbacka Teater är bokad för stor konsert på lördag kväll den 26 februari. 
Konferenslokal för 30‐50 personer behövs för möten både under lördag och söndag etc.
Officiell arrangör är SDR men mycket av det praktiska arbetet kring eventet kommer att 
utföras av Karlssons Musik. 

Vi hade ett mycket bra och konstruktivt möte kring hela detta event i November 2019 med 
flera representanter från kommunen men sedan kom pandemin och ödelade det mesta.
Nu hoppas vi att vi kan få den hjälp vi diskuterade om vid detta möte och som då togs emot 
på ett positivt sätt.
Största kostnaden som vi önskar att kommunen kan ställa upp med är ju hyran av 
Kungsbacka Teater!

Sveriges Dragspelares Riksförbund gnm   

Med vänliga hälsningar / With kind regards
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est 1970

Karlssons Musik AB

    www.karlssonsmusik.se
www.facebook.com/KarlssonsMusik

     

Dragspel, tillbehör, mikrofoner, MIDI mm: www.dragspelsguiden.se

Karlssons Musik 50 år 
         1970 ‐ 2020
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 21 Dnr 2020-00088  
Taxor på Kungsbacka Teater 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner uppdaterade taxor och avgifter för uthyrning 
av lokaler  

på Kungsbacka Teater och kulturhuset Fyren från och med 2021-01-01 

Sammanfattning av ärendet 
Taxor och avgifter för uthyrning av lokaler på Kungsbacka Teater och kulturhuset 
Fyren ändrades senast 2019-01-01. Taxorna föreslås ändras för att Kungsbacka 
Teater ska följa den gängse normen i branschen vid hantering av taxor. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-05-20 
 



 
 

Datum 

2021-12-29 
Diarienummer 

2021-01198 

 
 

 
Kungsbacka kommun 
Maria Carlsson 
Controller 
maria.carlsson@kungsbacka.se 
0300-83 41 28 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppstart av projekt i lokalplan – Ekhaga vård- och omsorgsboende 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Ekhaga vård- och omsorgsboende. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för Ekhaga vård- och omsorgsboende, 
löpnummer 805. 

Enligt lokalplan 2015–2019 har nämnden för Vård & Omsorg behov av att få befintliga lokaler i 
Ekhaga äldreboende moderniserade med god komfort för de boende och god arbetsmiljö för anställda. 
Skälet enligt nämnden är att lokalerna inte uppfyller gällande myndighetskrav.  

Under 2015 utredde förvaltningen för Service i samarbete med förvaltningen för Vård & Omsorg hur 
lokalbehovet kunde lösas för att uppfylla då gällande myndighetskrav. Utredningen resulterade i 
förslag på ombyggnation av lokaler, men även rivning av byggnader för att ge möjlighet för 
nybyggnation inom befintlig fastighet. Lösningen innebar också ett nettotillskott av fjorton platser och 
modernisering av delar av befintliga utrymmen. Skissförslag togs fram av hyresvärden Eksta Bostads 
AB som baserat på underlaget presenterade en grov hyreskostnad för kommunen. Hyresvärden ansökte 
också om ändring av detaljplanen vilket är en förutsättning för att genomföra lokallösningen. 
Planändringen fick laga kraft den 20 december 2019. Lokalbehovet har funnits med i efterföljande 
lokalplaner. 

Uppstart av projektet behöver ske i början av kvartal 1 år 2022. Projektet är inplanerat att vara 
färdigställt under år 2025 i lokalplan för perioden 2022–2026. I samband med uppstarten behöver 
myndighetskraven och andra krav ses över igen eftersom det har skett förändringar inom området och 
att det numera finns koncepthandlingar för vård- och omsorgsboenden.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de hyresobjekt som ligger i lokalplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-29 
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Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024, lokaler och boende sidor 46-52 

Karta 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar 
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla 
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens 
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till 
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekono-
miskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del 
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäk-
tige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska 
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade 
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplane-
ringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara 
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och 
processen ska användas för behov som löses genom inves-
teringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genom-
förandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att 
omsätta behov till färdiga lokaler.

Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att 
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och 
service och därmed kunna frigöra resurser till kommu-
nens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett 
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för 
hela kommunen.

Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt ned-
anstående principer: 

• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjnings-
processens olika steg för effektiv hantering. 

• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade 
 Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1.  Lokalbehov som inte är lagstyrd verk-

samhet och lokalbehov som utgörs av 
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler 
har lägst prioritet. 

2.  Lokalbehov på grund av ny exploatering 
har medel prioritet.

3.  Lokalbehov som beror på struktur-
omvandlingar och som ger minskade 
driftskostnader samt lokalbehov på 
grund av volymutökningar inom befint-
liga områden har högst prioritet.  

• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet 
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen 
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas 
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1.  Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler 

Behov Insamling
& utredning Förstudie Projektering Genomför-

ande Avslut

Lokalplanering

Behovsfas

Genomförande

INVESTERING OCH EXPLOATERING
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• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att 
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samut-
nyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att loka-
ler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för 
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.

• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om 
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.

• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga 
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verk-
samhetens framtida innehåll och/eller omfattning och 
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel 
saknas för egna investeringar. 

• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett 
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2022–2026
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2022–2026.  Nämndernas 
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven 
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna 
av Service avseende både investeringsutgifter samt drifts-
kostnader. Lokalplanen bereds utifrån ett planerings- och 
genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i ovan 
nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler. 

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året. 

Projekt i lokalplanen får startas upp om de understiger 15 
miljoner i investeringsbelopp. För projekt som överstiger 
15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av kommun-
styrelsen. 

I samband med kommunens investering i nya loka-
ler avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig 
utsmyckning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret 
att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyck-
ningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika 
mellan de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid 
blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan 
det kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid 
max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. Vid 
investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) samt i 
de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare 
får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i varje enskilt 
projekt.

Foto: Ciprian Gorga, Kungsbacka kommun
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara 
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under 
2022 innebär investeringar på 298 miljoner kronor. Under 2023 planerar vi investera 479 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

298 479 723 552 306

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, 
 belopp i miljoner

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

64 56 40 58 52

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis detaljplaner, sanering, restvärden, paviljonghyror och 
inredning. 

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

128 Varlaskolan fullmått idrottshall x

136 Björkris fullmått idrottshall x

138 Frillesås rid- och körklubb x

139 Toalettbyggnad Stättared x

140 Iserås fullmått idrottshall x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad. Projektet startades år 2019.

136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 231 Björkris utbildningslokal.

138 Frillesås rid - och körklubb
Behov av en ny anläggning i Frillesås då befintlig anläggning har nått sitt tekniska slutår.

139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

140 Iserås fullmått idrottsshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. 
Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också 
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

207 Fjärås Må förskola 120

224 b Liljan förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

227 Kolla förskola 160

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 620

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 180

232 Trollelyckan förskola avveckling x

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregården förskola avveckling -160

235 Åsa förskola etapp 1 120

236 Åsa förskola etapp 2 80

237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling -80

238 Villa Emilia avveckling x

239 Kvarteret Liljan förskola 120

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkris skola paviljong avveckling -100

334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling x

335 Iserås skola 200

336 Åsa skola 500

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning 150

338 Kvarteret Liljan skola 400

339 Kvarteret Liljan idrottshall x

340 Klinnekärr förskola avveckling x

341 Fjordskolan paviljong avveckling x

128 Varlaskolan fullmått idrottshall x

136 Björkris fullmått idrottshall x

140 Iserås fullmått idrottshall x

1202a Engelska skolan, skolpeng x x x

Summa utbildningsplatser 160 790 0 660 1 140

Noter

207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas.

224 b Liljan förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
att tillfälligt bygglov upphör.

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414 
Annebergs Bmss och projekt 1503 Datahall.

227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger behov 
av förskola med 160 platser
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230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning 
med projekt 136 Björkris fullmåtts idrottshall.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning 
med projekt 230 utbildningslokal etapp 1.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong-
förskola. 

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås 
står färdig.

235 Åsa förskola etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

236 Åsa förskola etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning 
projekt 237 Åsa förskola avveckling.

237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig

238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut.

239 Kvarteret Liljan förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med 
projekt 338 Kv Liljan skola och projekt 339 Kvarteret Liljan 
idrottshall.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka. 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall. Projektet startades 2019.

329 Toråsskolan tillfällig paviljong avvecklas
Paviljong avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov upphör. 

332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Björkris etapp 1 avveck-
las paviljong i Björkris 1.

334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad i Frillesås står färdig så avvecklas 4 
stycken paviljonger då hyresavtal upphör.

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastighetens har 
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya 
lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts 
idrottshall.

336 Åsa skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning
Behov av ökade antal utbildningsplatser innan projekt 336 
Åsa skola står klar. Utredning pågår.

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområ-
den. Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas 
med projekt 339 Kvarteret liljan idrottshall och projekt 239 
kvarteret Liljan förskola.

339 Kvarteret Liljan idrottshall
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med 
projekt 336 Kvarteret liljan skola och projekt 239 kvarteret 
Liljan förskola.

340 Klinnekärr förskola avveckling
Paviljong måste avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör. 

341 Fjordskolans paviljong avvecklas
Paviljong måste avvecklas på grund av att behovet flyttas till 
projekt 335 Iseråsskolan.

128 Varlaskolan fullmått idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny full-
måttshall som tillgodoser skolverksamhetens och förenings-
livets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans 
tillbyggnad. Projektet startades 2019.

136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris etapp 1.

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.

1202 a Engelska skolan skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grund-
skola till Engelska skolan enligt tilldelningsmodell för privata 
utförare inom skolverksamheten och fritidshemsverksam-
heten.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktions-
nedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser. 

Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis 
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en 
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter. 

Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
stycken gruppbostad och 6 stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

413 Bmss barn 4

414 Bmss  Anneberg 12

502 Bmss Söderstaden        10   

504 Bmss Björkris 10

505 Bostäder SBF och referensboende  10 10 10 10 10

507 Bmss 12

508 a Bmss 12

508 b Bmss 12

508 c Bmss 8

508 d Bmss 2

508 e Bmss 12

508 f Bmss 6

508 g Bmss 12

508 h Bmss 6

508 i Bmss 2

508 j Bmss (12-)16

510 Ordinärt boende 2 2 2 2 2

Summa boendeplatser och lägenheter 28 34 54 48 32

Noter

413 Bmss barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. 

414 Bmss Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 807 
vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt 226 Anne-
berg förskola.

502 Bmss Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd. 

504 Bmss Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 Bostäder SBF och referensboende
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation.
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507 Bmss
Utformning av boende med särskild service kan vara att man 
bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad. 

508 a–j Bmss
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de 
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt 
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar.

510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor 
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika 
skäl

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 090 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2026 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 400 elever, 
dvs mer än 300 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för 
att klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.

Noter

600 Gymnasielokaler
Ökat elevantal löses inom befintliga lokaler.

Kommunala boende för ensamkommande barn
Då tidigare HVB-hem, HVB-Åsa och HVB-Bukärr, har avvecklats utifrån minskade behov har förvaltningen endast kvar 
ett stödboende med 3 platser.

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

601 Bukärr stödboende platser 3 3 3 3 3

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

600 Utökning i befintliga byggnader 61 33 21 48 35

Noter

601 Bukärr stödboendeplatser 
Inga budgetmedel avsatta för befintliga platser.
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Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett 
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. 
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser. 

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården avveckling x

809 Hemtjänstlokal Hede flytt x

810 Pölagården avveckling x

Summa boendeplatser 120 -26 0 120

Noter

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 120 lägen-
heter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, 
projekt 809.

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. Avveck-
ling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya lägenhe-
ter.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 80 lägenhe-
ter i kommunen. Samordnas med projekt 1503 Datahall, pro-
jekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.

809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård och 
omsorgsboende.

810 Pölagården avveckling
Hemtjänsten ska flytta och lämna lokaldelen på Pölagården 
till förmån för Åsa HVB.

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT. 

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och 
matsal

x

1500 Kapareskolans ombyggnad kök x

1501 Fjordskolan mottagningskök x

1502 Iseråsskolan mottagningskök x

1503 Datahall x

1504 Toalettbyggnad Åsa camping x

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats x
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Noter

1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och matsal 
Behov av att bygga om Kullaviksskolans mottagningskök och 
matsal för att en förbättrad kvalitet utifrån nuvarande nivå, 
samt för en förbättrad arbetsmiljö.

1500 Kapareskolan ombyggnad kök
Den totala produktionen behöver utöka produktionskapa-
citeten på Kapareskolans tillagningskök. Samordnas med 
projekt 1501 Fjordskolan mottagningskök och projekt 1502 
Iseråsskolans mottagningskök.

1501 Fjordskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla av tre befintliga mottag-
ningskök på skolan. Samordnas med projekt 1500 Kaparesko-
lans ombyggnad.

1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som 
uppnått tekniskt slutdatum. Samordnas med projekt 335 
Iseråsskolan

1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem. 

1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas.

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas.

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

131 Arena inkl skyddsrum x

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda 
händelser

x x x x x

1406 Duveheds omlastningsstation x

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan x

1410 Engångskostnader x x x x x

Noter

131 Arena inklusive skyddsrum 
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar. 

1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningssta-
tion ny plats i Duvehed.

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan 
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum 
måste ersättas.

1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering.
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