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1 Sammanfattande analys 
Händelser av väsentlig betydelse 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten i enlighet med den åtgärdsplan som nämnden 
fattade beslut om i februari 2020. Arbetet löper på enligt plan och har gett tydliga resultat. Inom samtliga delar 
av förvaltningen har genomförts och genomförs åtgärder för att få en budget i balans. Prognos per den 31 
augusti är 0,5 mnkr. Nämndens prognos per den 30 april var - 8,5 mnkr. 

Samtliga verksamheter prognosticerar ett överskott förutom verksamhetsområdet Myndighet, stöd och 
behandling. Det största underskottet prognosticeras på Funktionsstödsenheten (-24,2 miljoner kronor) och 
underskottet beror på köpta platser. Brist på bostäder med särskild service i egen regi innebär att förvaltningen 
behöver köpa externa boendeplatser, vilket innebär en högre kostnad än bostad med särskild service i egen regi. 
2020 och 2021 har inga nya boenden tillkommit i kommunen och förseningar har aviserats för kommande 
byggnationer. Tillgång till fler bostäder med särskild service i egen regi är av vikt för att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ska kunna få en hållbar budget i balans. 

Antalet inkomna orosanmälningar för barn och unga är för perioden januari – maj 2021 i nivå med motsvarande 
period föregående år, detta efter att under flera års tid ha ökat kontinuerligt. 

Förvaltningens verksamheter har under första halvåret 2021 fortsatt präglas av pandemin vilket redovisas nedan. 

Inom verkställighet, framför allt inom personlig assistans, har det varit mycket svårt med bemanningen i 
sommar. För att kunna säkra bemanningen har förvaltningen därför behövt aktivera sommaravtal. Med detta 
avtal har förvaltningen precis klarat bemanningen, så att brukarna har kunnat få sina insatser utförda, men det 
innebär, förutom extra arbete för medarbetare även en ökad kostnad. En utvärdering kommer att göras för att 
reda ut orsakerna till att bemanningen inte fungerade som det var tänkt för att säkra upp att det fungerar väl 
nästa sommar. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 
Verksamheten har varit fortsatt påverkad av pandemin. Vaccinering av brukare och medarbetare i kombination 
med minskande smittspridning i samhället har inneburit en successiv återgång till ordinarie rutiner. Daglig 
verksamhet som under året bedrivits på bostad med särskild service och i enstaka lokaler i Kungsbacka flyttade 
från och med 23 augusti tillbaka till ordinarie lokaler. 

Bemanningen inom vissa delar av verkställighet har varit ansträngd med ökad sjukskrivning och övertid som 
följd. Vid misstänkt covid-19 blir sjukskrivningstiden dessutom längre än annars. En ökad belastning till följd 
av covid-19 bidrar med stor sannolikhet också till att sjukfrånvaron över 15 dagar ökar. Vid en jämförelse med 
första halvåret 2020 har framförallt den långa sjukskrivningen (över 15 dagar) ökat inom samtliga delar av 
förvaltningen. 

Rådande restriktioner påverkar förvaltningens utredningsprocesser, till exempel genom att inte kunna ha fysiska 
möten med klienter i samma utsträckning som tidigare. 

Staten har ersätt sjuklönekostnader som överstiger vad som anses normalt till följd av pandemin. Nämnden har 
till och med juni månad erhållet 3,1 miljoner kronor i ersättning fördelat enligt nedan: 

 Bostad med särskild service 1,7 miljoner kronor 
 Stöd i hemmet och sysselsättning 0,7 miljoner kronor 
 Myndighet, stöd och behandling 0,4 miljoner kronor 
 Daglig verksamhet 0,3 miljoner kronor 
 Förvaltningsledningskontor 0,02 miljoner kronor 
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2 Uppföljning mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen och baserat på den, vad som händer i omvärlden samt 
uppföljning från tidigare år, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett 
tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De 
kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd, 
överförmyndare i samverkan och revisionen. Kommunstyrelsen har en samordnande roll i utvecklings- och 
förbättringsarbetet kring målen. 

Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av indikatorer och genom uppföljning som samlas in från nämnderna. 
Alla mål ska tas om hand, men nämnderna kan bidra i olika omfattning till de olika fokusområdena. Inom några 
områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning. Eftersom de kommunövergripande 
målen gäller under mandatperioden kan insatserna också variera över tid. Förvaltningarna har en gemensam 
genomförandeplan med prioriterade initiativ för att kraftsamla i målarbetet. 

En samlad uppföljning och bedömning av antagna mål görs i kommunens delårsbokslut per augusti. Förutom 
skriftlig uppföljning i samband med delårs- och årsbokslut har vi dialoger, så kallade checkpoints för att 
utvärdera hur det går med de prioriterade initiativen. 

2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar 

Kungsbacka kommun har tre socialnämnder med ansvar att fatta beslut i bosociala ärenden. Invånare, brukare 
och klienter kan vara berörda av fler än en nämnds ansvarsområde eller kan i olika perioder i livet ha kontakt 
med de olika förvaltningarna. Förvaltningarna samverkar i olika forum för att hitta effektiva arbetsformer för att 
säkerställa att individer i behov av stöd får de insatser de är i behov av. 

Utifrån fokusområdet har förvaltningen identifierat de målgrupper som behöver prioriteras utifrån perspektivet 
att Kungsbacka ska ha bostäder för olika behov, generationer och livsstilar. Arbetet har under året bedrivits 
inom nedan områden. 

Boendetrappa och träningsboenden 
Under första halvan av 2021 har arbetet med att utveckla boendeprocessen för Vuxenenhetens klienter fortsatt. 
Sedan våren 2020 används träningsboende på bistånd som ett led i en boendekedja/vårdkedja för individer som 
lämnar stödboende eller behandlingshem. Träningslägenheter kan beviljas individer som inte på egen hand blir 
godkända som förstahandshyresgäster och finns till för individer som är i behov av särskilt stöd för att klara ett 
eget boende. På så sätt kan fler individer få möjlighet till en god vårdkedja och boende i Kungsbacka kommun. 
Hemmaplanslösningar innebär att förvaltningens egen öppenvård kan arbeta med den boende exempelvis genom 
att undanröja och/eller arbeta med eventuella hinder på bostadsmarknaden, såsom tidigare vräkningar, hyres- 
och andra skulder som kan påverka möjligheten att på sikt få tillgång till bostad med förstahandskontrakt. 
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Träningsboenden tillsammans med referensboenden skapar en boendetrappa där klienten börjar i träningsboende 
som sedan omvandlas till referensboende med mindre stöd och kontroll. Därefter kan individen ges 
boendereferenser för få ett eget boende. 

Det är ännu för tidigt för att kunna dra några generella slutsatser om effekten av det nya arbetssättet. 
Verksamheten ser dock att hemmaplanslösningar där utredningsarbete och behandlingsinsatser samordnas 
möjliggör ett helhetsgrepp kring individen och en mer långsiktig planering. Genom att snabbt fånga upp den 
boende minskar också risken för att individen får ytterligare anmärkningar på bostadsmarknaden. Antalet dygn i 
externa placeringar bedöms ha kunnat minskas vilket ger såväl sociala som ekonomiska effekter. Insatstider i 
stödboenden har kortats ner med cirka 1 – 2 månader. 

Under perioden 1 januari till 12 juli har 13 hushåll flyttat in i träningsboende (samt ytterligare tre i 
referensboende som initialt fungerat som träningsboende). Under samma period har fem hushåll flyttat från 
träningsboende. I två fall har en egen boendelösning hittats. I tre fall har boendeformen inte fungerat utan annan 
boendelösning har behövts. 

Rätt att bo rätt 

Projektet "Rätt att bo rätt" syftar till att skapa ändamålsenliga processer för matchning av behov och insats inom 
bostad med särskild service. Projektet utgår ifrån alla individers rätt att bo och leva på samma villkor som andra 
i så stor utsträckning som möjligt. I det ingår att individen ska kunna byta boendeform under livets gång i takt 
med att behov förändras. 

Under våren har en processkartläggning av nuvarande processer för handläggning och placering av brukare 
inom bostad med särskild service genomförts. Då projektet är i uppstart och försenats på grund av vakans går 
det ännu inte se några direkta effekter för dem vi är till för. Däremot har processkartläggningen gett ett bra 
underlag att arbeta vidare med. Komplexiteten i boendeprocessen har blivit tydlig och frånvaro av riktlinjer och 
rutiner har synliggjorts. Vissa justeringar i nuvarande processer har genomförts under våren såsom till exempel 
förändrade beslutsmandat vid placering, men det stora arbetet med att ta fram förändringsförslag kommer att 
genomföras under hösten. 

"Rätt att bo rätt" har kopplats samman med lokalförsörjningsprocessen och i Lokalplan 2023 – 2027 kommer 
det att förtydligas att det behöver finnas en möjlighet till rörlighet och en omsättning mellan olika boendeformer 
för att svara upp mot målgruppens skiftande behov. Det ska vara möjligt för en individ att kunna flytta från en 
gruppbostad till en servicebostad, eller tvärtom, för att ha stöd, service och omsorg utifrån det aktuella behovet. 
För att skapa möjlighet att även gå vidare till ordinärt boende med stöd, är verksamheten i behov av några 
lägenheter årligen från det kommunala bostadsbolaget. Idag har förvaltningen cirka fem personer i kö och det 
tillkommer i snitt två personer årligen. Detta behov kommer att lyftas in i Lokalplanen. 

Ett utvecklingsområde för hösten är att se över hur dialogen med anhöriga samt frivillig- och 
intresseorganisationer ska se ut kopplat till processen för bostad med särskild service. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

24 15 5 3 <20 

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

72 68 69  * 

Antal påbörjade bostäder  501 234  550 

Antal färdigställda bostäder  418 248  430 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

64 60 59  * 

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

66 66 65  * 

2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 

Förvaltningen har konkretiserat fokusområdet i nämnddirektivet ”Förvaltningen ska effektivisera verksamheten 
för att nå en budget i balans” samt i nämndmålet ”Vi har nöjda och delaktiga brukare/klienter som får rätt insats 

på rätt nivå”. 

Hur förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har arbetat med dessa redovisas nedan under respektive mål och 
direktiv. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras 
under hösten 2020. 

2,2    1,9** 

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

73 74 45  77 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 79% 73% 74%  99% 

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

99% 99% 99%  99% 

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

427 354 328  340 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

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

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

91% 89% 85%  90% 

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

91% 90% 88%  90% 

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

75% 73% 70%  80% 

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

88% 81% 84%  90% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- flickor. 

 58% 70%  71% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- pojkar. 

 61% 80%  81% 

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

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och en verksamhet med god 
kvalitet. Stöd ska ges utifrån individens behov och förutsättningar. Helhetssyn, samordning, ett respektfullt 
bemötande och den enskildes delaktighet bidrar till nöjda och delaktiga brukare som får rätt insats på rätt nivå.  
 
I ärenden som rör barn ska barnperspektivet beaktas utifrån Lag (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter.  
 
Genom ett effektivt resursanvändande uppnås största möjliga nytta för dem vi är till för. 

Fokusområde 
Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 
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Kommentar på nämndmål 
Förvaltningen bedömer att arbete pågår som bidrar till måluppfyllelse av nämndmålet, men att det är ett 
långsiktigt arbete. Aktiviteter som bedöms ha störst effekt för nöjda och delaktiga brukare är: 

 Ökat fokus på brukares delaktighet i framtagande av genomförandeplaner vilket bidrar till att skapa 
delaktighet och tydligare insatser. 

 Funktionsstödsenheten har ökat delaktigheten under utredningsförfarandet, exempelvis genom att ta 
fram bildstöd. Tillfrågade brukare har uttryckt sig positivt. 

 Formen för bomöten har utvecklats genom att ta upp frågor som valts ut av ledningsgruppen. En fråga 
som valts ut är brukarmedverkan inför och vid rekrytering av nya medarbetare och chefer. Hittills i år 
har en brukare deltagit vid anställningsintervjuer av enhetschefer. 

 Resultatet av brukarundersökningen 2020 har återkopplats till merparten av brukarna och 
handlingsplaner utifrån resultatet har tagits fram. 

 Utvecklingsarbetet som har gjorts inom sysselsättningen med stor delaktighet från deltagarna.  
Resultatet är förändrat utbud av löpande aktiviteter som anpassas tillsammans med deltagarna. 

Aktiviteter som bidragit positivt till rätt insats på rätt nivå är: 

 Arbete pågår med att säkerställa att samtliga brukare och klienter har genomförandeplaner. Andelen 
som har aktuell genomförandeplan har ökat, men arbetet behöver fortsätta kontinuerligt.  

 Processkartläggning av ett urval av förvaltningens processer har ännu inte gett effekt för dem vi är till 
för men genom tydligare bild av nuläget finns förutsättning att under hösten arbeta vidare med 
förbättringar. 

För att nå måluppfyllelse har förvaltningen identifierat ett behov av ökad kunskap kring arbetssättet Individens 
behov i centrum, IBIC. Under hösten kommer processledare att utbildas och en person är utsedd att samordna 
arbetet med implementering. 

För insatser som utförs individuellt finns behov av att utveckla digitala plattformar och verktyg för 
kommunikation och dialog med brukare. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Antal icke verkställda beslut som rapporteras 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg)   42   

Andel avslag och delavslag av totala antalet 
ansökningar till nämnden   15% 15,4%  

Andel av avslag och delavslag som 
överklagas   2,5%   

Antal av nämndens överprövade beslut som 
ändras i högre instans   1 5  

2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 
mellan näringsliv och utbildning. 
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Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg bidrar till målet på individnivå genom att fungera som en länk 
mellan individ och näringsliv för att stödja individer med behov till självständighet och självförsörjning. En 
snabb etablering blir sällan aktuell för dessa individer utan det handlar om tålmodigt, långsiktigt arbete för att 
skapa hållbarhet. 

Inflödet av nya individer till sysselsättning har fortsatt att öka under först halvåret 2021, från 43 till 50 individer. 
7 personer har fått stöd i att komma ut i anställning med stöd. En framgångsfaktor har varit arbetskonsulenternas 
arbete med metoden Supported employment, SE och den evidensbaserade metoden Individual placement 
support, IPS, vilka ger god effekt och i hög grad stödjer personer med psykisk funktionsnedsättning att närma 
sig eller komma ut på arbetsmarknaden. Arbetskonsulenterna har ett väl inarbetat arbetssätt med nätverk och 
samarbete med näringslivet och organisationer i Kungsbacka vilket är en förutsättning och framgångsfaktor för 
det goda resultatet. Genom IPS får både individen och arbetsplatsen/handledaren långsiktigt hållbart stöd. 

Det finns ett etablerat samarbete med Gymnasium & Arbetsmarknad kring personer i sysselsättningens 
målgrupp. Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess är grunden i det arbete som görs för att stötta individer till 
självförsörjning. Under året har sysselsättningen tagit emot sex individer som har behövt ett nära stöd för att 
kunna fullfölja sin praktik. Samarbetet och samordningen kring individer med behov av stöd i sin arbetsprocess 
är resurskrävande. En processkartläggning kommer att göras under hösten för att tydliggöra hur arbetssätt och 
insatser ser ut ur ett helhetsperspektiv, för att kunna förbättra samarbete och insatser till de individer som är i 
behov av ett omfattande stöd och en lång praktik för att komma ut i arbete. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

63 62 62 66 70 

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

3,2 3,4 3,3  3,6 

2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har konkretiserat fokusområdet Barn och ungdomar utvecklas för att nå 
sin fulla kapacitet och god självkänsla i nämnddirektivet Tillsammans för varje barn samt i nämndmålet 
Medarbetare på Individ & Familjeomsorg ska ha kunskap och kompetens för att upptäcka och stödja individer 
som lever i en hedersrelaterad kontext. Hur förvaltningen har arbetat med dessa redovisas nedan under 
respektive mål och direktiv. 
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Fokusområdet I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv omhändertas 
inom ramen för nämnddirektivet Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ska i samverkan med andra 
förvaltningar samt Region Halland bygga en struktur för att säkra ett framgångsrikt suicidpreventivt arbete i 
kommunen, vilket redovisas under direktiv. 

Utöver aktiviteter inom dessa mål och direktiv har förvaltningens arbete med vård- och stödsamordning (VOSS) 
utvecklats under året. Metoden syftar till ökad självständighet för de individer som har behov av samordnade 
insatser från flera huvudmän. Arbetssättet och metoden ger individen en struktur i vardagen genom kontakt och 
samordning med nätverket runt individen. Fördjupad handledning i tvärprofessionella grupper samt handledning 
för nyckelpersoner har genomförts under våren. Kommunikationen om metoden har förbättrats, bland annat 
genom en reviderad informationsbroschyr som tagits fram tillsammans med brukare och som nu finns i lättläst 
version. 

En projektanställd boendestödjare har ett särskilt uppdrag att arbeta med information om och att initiera VOSS-
ärenden vilket gett en effekt i ett ökat antal individer som påbörjat VOSS inom boendestödet. 16 personer, varav 
12 kvinnor och 4 män, som har boendestöd har påbörjat en vård- och stödsamordningsprocess. 

Under våren genomfördes en processkartläggning av förvaltningens arbete med vård- och stödsamordning. 
Processkartläggningen har synliggjort var och när arbetssättet inte fungerar optimalt och vilka frågor som 
behöver arbetas vidare med för att förbättra arbetet med metoden. Under hösten ska förbättringar genomföras 
för att bättre kunna stödja individer till ökad självständighet. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

240 238 246  245 

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

3% 2,2% 2,8%  2,8% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs enligt 
Skolinspektionens skolenkät. Enkäten 
genomförs vartannat år. 

 7,3  7,8 7,6 

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

13,9 13,8 14 14,2 14 

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

73% 78% 82%  90% 

2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 
goda livet. 
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- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 
kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har konkretiserat målet i tre nämndmål. Arbetet som genomförts under 
året rapporteras under respektive nämndmål. 

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

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

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

Kopplat till fokusområde Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt och 
Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen: 

 Individ & Familjeomsorg nyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka jämlikheten och 
självständigheten för dem vi är till för och för att utveckla effektivare arbetssätt 

Individ & Familjeomsorgs arbete med digitalisering utgår ifrån nämndens digitalplan 2020 – 2022. I denna 
beskrivs de närmaste årens arbete och satsningar på digitalisering. I förvaltningens roadmap synliggörs 
kommande satsningar och initiativ utifrån perspektiven digitalisering för självständighet och digitalisering för 
effektivare arbetssätt. 

Kopplat till fokusområde Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande 
medarbetare och ledare: 

 Individ & Familjeomsorg är en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett utvecklande och hållbart 
ledarskap. Vi har höga hälsotal och ett högt hållbart medarbetarengagemang (HME) där ansvarsfulla 
medarbetare känner stolthet 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

47 43 41  * 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar. Ny indikator från och 
med år 2020 

     

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

76  77,8  79 

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

77 91 91  91 
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2.5.1 Individ & Familjeomsorg erbjuder kvinnor och män, flickor och pojkar insatser på lika 
villkor 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ska aktivt motverka diskriminering och främja lika rättigheter 
oavsett kön. I enlighet med de jämställdhetspolitiska målen ska förvaltningen erbjuda kvinnor och män, flickor 
och pojkar samma möjlighet att forma sitt eget liv. Ett viktigt led i detta arbete är att utifrån genomförd 
utredning påbörja en kvalitetssäkring av prioriterade verksamheter och beslutsprocesser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

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

Kommentar på nämndmål 
Samtliga förvaltningens chefer deltog i början av året på en föreläsning om jämställd socialtjänst och 
jämställdhetsintegrering. 

Inför 2021 planerade förvaltningens myndighetsutövande verksamheter att kartlägga nuläget för att få en bild av 
eventuella könsskillnader vad gäller anmälningar, ansökningar, utredningstider, beslut, avslag etc. En 
kartläggning och nulägesbeskrivning behöver ligga till grund för planering av aktiviteter och åtgärder för att 
hantera eventuella skillnader. 

Tillgång till statistikuttag ur verksamhetssystem är en förutsättning för att kunna göra den typen av 
kartläggning. Under våren har kommunens arbete med att integrera Combine i BI (Business Intelligence) 
pausats, vilket inneburit att den typen av uttag ej varit möjligt och det planerade arbetet har därmed inte kunnat 
genomföras. 

Senast inrapporterad statistik till Socialstyrelsen (2020) visade inte på några stora könsskillnader vad gäller 
utredningstid eller återaktualiseringar. 

Brukarundersökningar som genomfördes hösten 2020 visar däremot på könsskillnader inom vissa verksamheter 
och rörande några av frågeområdena. Frågor där det fanns en relativt stor könsskillnad var huruvida personalen 
förstår brukaren, om brukaren förstår personalen samt i frågor kring upplevd trygghet i sitt boende eller på sin 
dagliga verksamhet. Utifrån resultatet i brukarenkäten arbetar verksamheterna med att göra medarbetarna än 
mer medvetna om att denna problematik finns, samt att beakta detta särskilt vid framtagande av 
genomförandeplaner, hur stärker vi trygghetskänslan än mer. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Andel utredningar, kvinnor/flickor   40% 44%  

Andel utredningar, män/pojkar   60% 52%  

Andel avslag och delavslag av totala antalet 
ansökningar till nämnden, flickor   10%   

Andel avslag och delavslag av totala antalet 
ansökningar till nämnden, pojkar   18%   

Utredningstid i antal dagar från ansökan till 
beslut om LSS-insats, flickor 25 57 56   

Utredningstid i antal dagar från ansökan till 
beslut om LSS-insats, pojkar 22 49 66   
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

116 105 100   

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

119 100 91   

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

41 25 45   

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

21 22 30   

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg- 
helhetssyn, andel (%) kvinnor  100% 83%   

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg- 
helhetssyn, andel (%) män  92% 86%   

2.5.2 Individ & Familjeomsorg är en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett utvecklande 
och hållbart ledarskap och där ansvarsfulla medarbetare känner stolthet 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Hårdare konkurrens om kompetens är en stor utmaning för kommunal service. Omfattande insatser krävs för att 
säkra kompetensförsörjningen och rekrytering av framtidens medarbetare. 
 
Möjligheten för förvaltningen att attrahera och behålla kompetens är en fråga som påverkar Individ & 
Familjeomsorg i hög utsträckning. Förvaltningens arbete sker inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, 
behålla och avsluta medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar i arbetet med att behålla 
medarbetare, bland annat genom att systematiskt arbeta med friskfaktorer. Förvaltningen fortsätter att fokusera 
på chefens och ledarskapets betydelse för hälsa hos medarbetaren. En hög kontinuitet bland chefer är en 
nyckelfaktor för att behålla medarbetare. Utvecklande ledarskap fortsätter erbjudas nya chefer under 2021. 

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

Kommentar på nämndmål 
Årets inledande månader präglades fortsatt av covid-19 och har haft påverkan på arbetet som ska leda till målet. 
Förvaltningen har ansvarsfulla medarbetare och chefer som utför ett professionellt arbete för att nämndens 
målgrupper ska få de insatser de har behov av. En ökad omsättning av chefer har skett under våren, sannolikt en 
konsekvens av pandemin samt det förändrings- och effektiviseringsarbete som pågått sedan 2019. Oavsett 
anledning så påverkas en verksamhet vid omsättning av chef. 

Hälsotalen är fortsatt påverkade av covid-19 och vid en jämförelse med första halvåret 2020 har framförallt den 
långa sjukskrivningen (över 15 dagar) ökat inom samtliga delar av förvaltningen. 

Förvaltningen fortsätter att arbeta med strategisk kompetensförsörjning och fokus ligger på att utveckla och 
behålla medarbetare i större utsträckning. En översyn och analys av titlar (stödbiträde, stödassistent och 
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stödpedagog) och innehåll i olika uppdrag har genomförts. Denna ligger till grund för beslut om vilka titlar som 
ska finnas i framtiden. 

Under våren har förvaltningen beslutat att utöka projektet med Call for care som innebär att sjukfrånvaro 
meddelas till en sjuksköterska hos extern aktör där medarbetaren får råd och stöd direkt i telefon både vid 
sjukdom och vård av barn. Vidare innebär tillgången till tjänsten en möjlighet till förändrat arbetssätt för 
rehabilitering samt främjande och förebyggande hälsoarbete. 

Under våren har två pulsmätningar av arbetsmiljön genomförts, vilket ger information om hur medarbetarna 
upplever förvaltningen som arbetsgivare och som ligger till grund för beslut om åtgärder inom områdena 
arbetsmiljö och hälsa samt kompetensförsörjning och ständig utveckling. Vid senaste mätningen ökade 
svarsfrekvensen markant och med det så finns ett statistiskt säkerställt underlag att arbeta utifrån. 

2.5.3 Individ & Familjeomsorg nyttjar digitaliseringens möjligheter för att öka jämlikheten 
och självständigheten för dem vi är till för och för att utveckla effektivare arbetssätt 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Kungsbacka, liksom resten av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar kommande år. Digitalisering och 
användandet av ny teknik för att erbjuda god service och för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är en del i 
att möta dessa utmaningar.  
 
Individ & Familjeomsorgs arbete med digitalisering utgår ifrån Digitalplan 2020 – 2022. I denna beskrivs de 
närmaste årens arbete och satsningar på digitalisering. I förvaltningens roadmap synliggörs kommande 
satsningar och initiativ utifrån perspektiven digitalisering för självständighet och digitalisering för effektivare 
arbetssätt. 

Fokusområde 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 
kommunen. 

Kommentar på nämndmål 
Arbete pågår som på sikt väntas bidra till ökad självständighet och effektiva arbetssätt. Samtliga aktiviteter är i 
uppstartsfas och faktiska effekter är ännu svåra att se. Några av de aktiviteter förvaltningen bedömer kunna 
bidra till att uppfylla målet är: 

 Projektet All Age Hub med syfte att testa välfärdsteknik utifrån brukarnas behov. Hede gruppbostad 
ingår i projektet och har identifierat ett behov av hjälpmedel som stöttar brukarna i att göra bra kostval 
och som stimulerar till regelbunden anpassad träning. Arbetet med att hitta en matchande produkt ska 
påbörjas under hösten.  

 Test av Wellbe-appen för individer med kognitiva svårigheter. Personal kan via telefon lägga in 
instruktioner och påminnelser med bildstöd vilket gör den enskilde mindre beroende av att personal 
utför vissa moment i vardagen. Inledningsvis testas appen på några individer på olika enheter och 
insatstyper. Förväntad effekt är mer självständighet i vardagen, men även förändrat och effektivare 
arbetssätt om projektet faller väl ut. 

 Myndighetsutövning barn och unga kommer under hösten 2021 att genomföra ett pilotprojekt för att 
digitalisera och skapa delaktighet i utredningsarbetet. Enheten kommer att mäta effekten utifrån 
klientens upplevelse, tidsåtgång samt utredningstid för att se om arbetssättet kan förbättras och 
effektiviseras för både den enskilde och för socialsekreterare. 

 Processkartläggningar av förvaltningens processer med syfte att skapa en processorienterad organisation 
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med enhetliga och effektiva arbetssätt. Hittills har nuläget i ett antal processer kartlagts. Effekter som 
uppnåtts redan är samsyn inom kartlagda områden och en tydlighet inom vilka områden det behöver 
arbetas mer med. 

För att nå full effekt i arbetet med att nyttja digitalisering och teknik som stöd för att klara framtidens 
utmaningar, behöver både brukare och medarbetare engageras i att identifiera och lyfta behoven. Arbetssätt 
behöver utvecklas för att fånga upp idéer som kan öka brukarnas självständighet. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Antal e- tjänster i förvaltningen   1 1  

Antal kartlagda och publicerade processer    0  

Antal processer där arbetssättet förändrats    0  
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3  Uppföljning direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sätt kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 
till en viss tidpunkt. Tjänstepersonerna har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man 
genomfört direktiven. 

3.1 Förvaltningen ska effektivisera verksamheten för att nå en budget i 
balans 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Förvaltningen skall vidta åtgärder för att nå en budget i balans senast 2022, med bibehållen god kvalitet. 
Förvaltningen skall ha ett arbetssätt som innebär att löpande och årligen i genomförandeplaner beskriva hur man 
beaktat möjligheterna att bedriva verksamheter och aktiviteter med nya arbets-, organisations- och 
finansieringsformer.  
 
Förvaltningens omhändertagande: 
I februari 2020 fattade nämnden för Individ & Familjeomsorg beslut om en åtgärdsplan som innebär att 
nämnden ska ha en budget i balans senast vid utgången av 2022. Planen innehåller ett flertal åtgärder som 
tillsammans ska minska kostnadsläget med ca 50 miljoner kronor. Samtliga verksamheter inom förvaltningen 
ska utifrån åtgärdsplanen genomföra nödvändiga förändringar. 
 
I maj 2020 uppdrog Kommunstyrelsen åt Nämnden för Individ & Familjeomsorg att intensifiera sitt arbete så att 
det ekonomiska resultatet i handlingsplanen nämnden tagit beslut om uppnås. För att säkerställa att resultatet 
uppnås inom utsatt tid behöver även åtgärder vidtas som inte ligger inom plan. 

Fokusområde 
Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 

Kommentar 
Under 2021 har arbetet för att nå en budget i balans fortsatt utifrån den åtgärdsplan som nämnden antog i 
februari 2020. Åtgärder för budget i balans har genomförts och fortsätter att genomföras inom samtliga delar av 
förvaltningen. Arbetet har gett tydligt resultat och prognos för helåret visar på ett överskott. 

Regelbundna HR- och ekonomimöten där enheternas åtgärder för en budget i balans följs upp utifrån både 
personal– och ekonomiperspektiv, har gett positiva effekter i förändringsarbetet. 

Ett arbete med att ta fram ramavtal för fler insatser pågår för att möjliggöra mer kostnadseffektiva upphandlade 
insatser. Insatser i egen regi eller upphandlade insatser ska användas så långt det är möjligt. Vid avtal utanför 
ramavtal görs aktiva prisförhandlingar för ökad kostnadseffektivitet. Ett arbete för att öka möjligheterna till 
hemmaplanslösningar pågår. 

Under vintern 2020 – 2021 genomförde en extern aktör en genomlysning av verksamhetsområdet Myndighet, 
stöd och behandling, som länge haft stora underskott. Arbete pågår för att omhänderta de rekommenderade 
åtgärderna och därmed effektivisera och bättre strukturera verksamheten. I planeringen ingår ett arbete med att 
upprätta mer enhetliga och tydliga riktlinjer och rutiner samt att utveckla metoder för att utvärdera effekter av 
insatser. Inflödet av ärenden till mottagningsenheten Barn och unga genomlyses för att se över arbetssätt och 
processer. 
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I enlighet med nämndens direktiv ska förvaltningen vidta åtgärder för en budget i balans med bibehållen god 
kvalitet och ett ökat fokus på kvalitetsaspekter i förändringsarbetet är nödvändigt för att få en hållbar effekt av 
arbetet för en budget i balans. 

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd har 
byggts upp och nya arbetssätt har införts. Syftet är att säkerställa kvaliteten i vårt grunduppdrag, genom ett 
kontinuerligt förebyggande och förbättrande arbete utifrån förvaltningens processer. 

3.2 Tillsammans för varje barn 
Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Förvaltningen ska tillsammans med berörda förvaltningar och Region Hallands verksamheter inom vård och 
hälsa bedriva ett utvecklande arbete med syfte att skapa bättre förutsättningar för gemensamma och 
samordnande insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun. 

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

Kommentar 
Under våren 2021 har arbetet bedrivits på Gullregnsskolan, Hålabäcksskolan och Varlaskolan. Ett 
gymnasieteam arbetar med att hitta rätt former för samverkan med Elevhälsoteamet för att därefter utveckla 
arbetet. Under hösten kommer fokus även vara på förskolan och öppna förskolan. 

Ett av projektmålen är: Fler barn, unga och deras familjer ska i ett tidigt skede få stöd och hjälp med sina 
bekymmer innan det behövt gå så långt att det krävs en anmälan till Individ & Familjeomsorg och eventuell 
åtgärd såsom placering av ett barn eller en ungdom utanför hemmet. 

De barn och familjer som teamen arbetat med har fått stöd i ett tidigt skede. Det går inte att prata om någon 
generell trend, men för de barnen som fått stödet tidigt har det inte inkommit någon orosanmälan efter ett år, då 
situationen runt barnet har förbättrats. Det är för tidigt för att se en korrelation mellan elever som får stöd och de 
som går ut med ökad måluppfyllelse eftersom barnen ännu inte gått ut årskurs 9. 

De två team som arbetat längst ser effekter av att kunna stötta barn och familjer i ett tidigt skede. Det finns en 
mötesplats för samverkan innan problemen är akuta eller för stora. Flera medarbetare lyfter det positiva med 
arbetets tydliga fokus på samverkan. 
 
Utvärderingssamtal med vårdnadshavare visar på en upplevelse av att mötas av "Ett Kungsbacka" även om det 
uttryckts med andra ord: ”Det kändes tryggt och självklart att alla skulle hjälpas åt för att mitt barn skulle må 
bra.” 

Samarbetet mellan kommunen och regionen har stärkts. I alla team finns en representant med från Region 
Halland, antingen från ungdomsmottagningen eller BVC. 

Målet är att när ett team etablerat arbetssättet ska projektfasen övergå till ordinarie verksamhet vilket nu har 
skett på Hålabäcksskolan och Gullregnsskolan. Arbetssättet ska bestå och kommer fortsätta följas via 
utvärderingsmallar och uppföljning för att mäta effekter över tid. 
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3.3 Medarbetare på Individ & Familjeomsorg ska ha kunskap och 
kompetens för att upptäcka och stödja individer som lever i en 
hedersrelaterad kontext 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Flickor såväl som pojkar som lever i hedersrelaterade familjestrukturer begränsas i sina möjligheter till ett 
självständigt liv. Det handlar om en kultur och normer som begränsar den enskildes frihet. Hedersrelaterat våld 
har en kollektiv karaktär och kan vara sanktionerat av familjen och behöver hanteras därefter. 
 
Individ & Familjeomsorgs medarbetare ska ha kunskap och kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck. 
De medarbetare som först kommer i kontakt med brukare/klienter ska ha kompetens att upptäcka och stödja 
personer som lever i en hedersrelaterad kontext. Ett nära samarbete med andra förvaltningar och aktörer är 
nödvändigt för att lyckas.  
 
Förvaltningens omhändertagande: 
En kommungemensam handlingsplan är under framtagande och förvaltningens arbete under 2021 ska utgå ifrån 
denna. (Texten kompletteras efter antagen plan) 

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

Kommentar 
Ett förslag på handlingsplan mot våld i nära relation (inklusive hedersrelaterat våld) är framtagen för 
Kungsbacka kommun och ska beslutas av Kommunstyrelsen i början av hösten. Ärendet och arbetet med planen 
samordnas och drivs av förvaltningen för Kultur & Fritid. I planen föreslås att varje förvaltning har en 
samordnare. Utbildningsinsatser inom Individ & Familjeomsorg samt övriga förvaltningar ingår som aktiviteter 
i planen. Planen, och aktiviteterna i denna, ska regelbundet följas upp och rapporteras till ansvariga 
förvaltningschefer. 

Då förvaltningen har inväntat planen har inga gemensamma satsningar eller aktiviteter genomförts under året. 
Däremot har ett flertal medarbetare inom verksamhetsområdet Myndighet, stöd och behandling under våren 
genomgått utbildning genom Länsstyrelsen Halland om hederskontextuellt våld och förtryck. Förväntade 
effekter av ökad kunskap och kompetens är bättre och effektivare stöd och hjälp till enskilda insatsbehövande 
samt att problematiken upptäcks och förebyggs i tidiga skeden. 

3.4 Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ska i samverkan med andra 
förvaltningar samt Region Halland bygga en struktur för att säkra ett 
framgångsrikt suicidpreventivt arbete i kommunen 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Kungsbacka kommun deltar i det gemensamma arbetet med en regional handlingsplan för suicidprevention. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppdrar åt förvaltningen att utifrån den gemensamma handlingsplanen 
bygga en struktur på förvaltningsnivå där ansvars- och arbetsfördelning klargörs. God struktur skapar 
förutsättningar för den interna och externa samverkan som behövs för ett framgångsrikt suicidpreventivt arbete 
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för brukare/klienter, medarbetare och invånare i kommunen.  
 
Förvaltningens omhändertagande: 
En regional handlingsplan är under framtagande. Förvaltningens arbete under 2021 ska utgå ifrån denna 

Kommentar 
Den regionala handlingsplanen för suicidprevention är beslutad och en regional samordnare är utsedd. 

Kungsbacka kommun har valt att bryta ned den regionala handlingsplanen till en lokal handlingsplan för 
suicidprevention och en lokal samordnare är utsedd för kommunen. En arbetsgrupp med representanter från 
kommunens olika förvaltningar arbetar fram den lokala handlingsplanen som beräknas vara klar i september. 

Parallellt pågår planering av utbildningar kring suicidprevention där särskilda stimulansmedel finansierar 
satsningarna. Basutbildning kommer att erbjudas alla medarbetare i kommunen. Verksamheter inom Individ & 
Familjeomsorg och Vård & Omsorg som arbetar med särskilt utsatta grupper kommer erbjudas 
fördjupningsutbildningar (totalt cirka 100 medarbetare på Individ & Familjeomsorg). Utbildningarna ska 
genomföras september till december 2021 samt våren 2022. Därefter är tanken att genomföra regelbundet 
återkommande utbildningar. 
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4  Verksamhetsmått 

4.1 Analys verksamhetsmått 
För de flesta verksamhetsmått finns ännu inga utfall för 2021. Däremot har tabellerna nedan kompletterats efter 
att utfall nu finns tillgängliga avseende 2020. 2021 lyftes ett antal nya verksamhetsmått in i Nämndbudgeten. 
För dessa finns inte jämförelser med tidigare år. 

Nettokostnadsavvikelsen LSS är 5,5 % för 2020. Detta är en minskning från cirka 10 % som varit 
nettokostnadsavvikelsen LSS för åren 2018 och 2019. Måttet visar om kommunens faktiska kostnader är högre 
eller lägre än vad som kan förväntas utifrån kommunens strukturella förutsättningar, givet att verksamheten 
bedrivs vid en genomsnittlig ambitions-, effektivitets- och avgiftsnivå. Det arbete och åtgärder som 
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har genomfört under de senaste åren har gett tydliga resultat i en 
minskad nettokostnadsavvikelse för utfallet 2020. 

Kostnaden för barn – och ungdomsvård ökar mellan 2019 och 2020 och den främsta orsaken är volymökningar. 

Försäkringskassans andel av kostnadstäckningen för personlig assistans i egen regi har ökat.  Kommunen ersätts 
med ett schablonbelopp för kostnad per timme. 2020 räknades index för schablonbeloppet upp med 1,5 procent. 
Till 2021 höjdes indexuppräkningen till 3,5 procent vilket innebär att kommunens andel av kostnadstäckningen 
minskar mellan 2020 till 2021. 

Kostnaden för personlig assistans avser perioden januari - juli vilket innebär att de extra kostnaderna för 
sommarbemanningen inte finns med. 

4.2 Resursmått 

  Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 Kostnad barn och ungdomsvård, kr / inv 1 454 1 589 1 575 1 766  

 Kostnad missbruksvård vuxna kr/inv 418 481 346 389  

 Nettokostnadsavvikelse LSS 9,97% 10% 10,4% 5,5%  

 Nettokostnadsavvikelse IFO 1,6% 3,8% -5% -5%  

 
Kostnad funktionsnedsättning LSS 
boende kr per brukare 1 305 615 1 391 202 1 462 461 1 398 150  

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

356 373 403 419 396 

 
Försäkringskassans andel av 
kostnadstäckningen för personlig 
assistans för egen regi 

56,8% 60,81% 49% 47% 58% 

 
Kostnad per brukare, personlig 
assistans LSS egen regi    341  

 
Kostnad per brukare, personlig 
assistans SFB egen regi    209  
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4.3 Prestationsmått 

  Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Fördelning mellan serviceboende och 
gruppboende (%) 24% 23% 26% 26% 26% 

 
Andel köpta platser av totala antalet 
verkställda beslut, LSS 9.9 (bostad med 
särskild service) 

     

 
Andel köpta platser i gruppbostad av 
totala antalet köpta platser, bostad med 
särskild service 

     

 
Invånare med insatser enligt LSS, andel 
(%) 0,59% 0,61% 0,61% 0,65%  

 
Antal personer som har LSS-insats 
verkställd den 1 okt 483 508 517 555  

 
Invånare 0-22 år med insatser enligt 
LSS, antal/ 10 000 inv 0-22 år 88 90 84 93  

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

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

9 8 6 7  

 
Antal dygn i institutionsplacering vuxen, 
köpta platser     1 753 

 
Antal dygn i institutionsplacering barn 
och unga, köpta platser     2 883 

 
Antal dygn i stödboende barn och unga, 
köpta platser     2 701 

 
Antal dygn i boende missbruk, köpta 
platser     2 291 

4.4 Effektmått 

  Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

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

77% 74% 80% 77%  

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

 83% 65% 74%  

 

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

74% 80% 57% 76%  
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  Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

 
Antal individer som går från daglig 
verksamhet till annan 
sysselsättning/praktik 

     

 
Antal personer som flyttat från grupp- till 
servicebostad      

 
Antal personer som flyttat från 
servicebostad till att få boendestöd      

 
Antal personer som flyttat från 
referensboende till eget boende      
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5  Personal 

5.1 Kompetensförsörjning 

5.1.1 Attrahera/rekrytera 

Under våren har ett antal olika program och insatser varit aktiva. Förvaltningen har efter en utvärdering beslutat 
att fortsätta med Gymnasial lärlingsanställning, GLA, i samverkan med förvaltningen för Gymnasium & 
Arbetsmarknad samt förvaltningen för Vård & Omsorg. De elever som haft anställning hos Individ & 
Familjeomsorg under våren har varit nöjda och en del av dem har anställts med start efter avslutad utbildning. 

Under sommaren har elever från vård-och omsorgsprogrammet anställts på riktade sommarjobb, en anställning 
som inte användes under sommaren 2020. Denna anställning är tydligt efterfrågad från eleverna på utbildningen. 

Vård & omsorgsprogrammet har ny kursplan från 1 juni vilket ställer nya krav på innehåll i arbetsplatsförlagt 
lärande, APL. Utifrån den nya planen har förvaltningen tillsammans med utbildningssamordnare arbetat igenom 
de nya förutsättningarna och uppdaterat innehåll. 

Under våren har en uppdatering gjorts av de digitala delarna i introduktionen av nya medarbetare. Arbetet har 
genomförts kommunövergripande och specifikt för förvaltningen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår 
fortlöpande med syfte att få en effekt på hälsotalen i form av minskad sjukfrånvaro och/eller minskad 
personalomsättning. 

5.1.2 Utveckla/behålla 

Individ & Familjeomsorg har historiskt haft en hög personalomsättning men ser nu en minskning. Från 2021 
kan vi i statistiken över personalomsättning särskilja intern rörlighet från externa avgångar vilket skapar bättre 
förutsättningar att arbeta inom området. 

Inom Bostad med särskild service, Daglig verksamhet och Personlig assistans har ett nytt arbetssätt med 
schemaläggning och bemanning införts vilket sannolikt kommer att påverka hur förvaltningen lyckas behålla 
medarbetare inom aktuella verksamheter. Det nya arbetssättet är kopplat till den nya centrala 
bemanningsenheten. 

Utifrån resultatet av pulsmätning av arbetsmiljön, som genomförs fyra gånger per år, får förvaltningen ett bra 
underlag att använda för beslut om åtgärder som ska syfta till att utveckla och behålla fler av medarbetarna. 
Resultatet av mätningarna i kombination med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska leda till 
ökad trivsel och förbättrad arbetsmiljö som i sin tur leder till att fler väljer att stanna kvar med Individ & 
Familjeomsorg som arbetsgivare. 

5.1.3 Avsluta 

En omfattande analys har genomförts av de avslutningssamtal som genomfördes 2020. Dessa visar på en del 
olika områden där förvaltningen som arbetsgivare kan förbättra sig. Det handlar bland annat om att 
organisationen kan bli tydligare i kommunikationen av vision och mål, att dialogen mellan chef och medarbetare 
behöver vara tätare och att medarbetare vill ha större påverkan på sin arbetstid. Processen för analys av 
avslutningssamtal är omständlig och kommer att förändras under hösten så det blir enklare att genomföra samtal 
och analysera innehållet i dessa. 

5.2 Analys personalmått 
Andelen heltidstjänster fortsätter att öka successivt. Det visar att arbetet för att göra heltid till norm går i rätt 
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riktning. Förvaltningen har ett helt jämställt förhållande med andelen heltid och deltid för män och kvinnor, en 
stor framgång då ett av huvudsyftena med Heltid som norm är att öka jämställdheten. 

Sjukfrånvaro ökar jämfört med 2019/2020 och det är långtidssjukskrivningar som står för ökningen. 
Förvaltningen behöver arbeta aktivt för att minska både kort-och långtidsfrånvaro. Det systematiskt 
arbetsmiljöarbete fortsätter utvecklas och förvaltningen växlar upp projektet med Call for care och tjänsten för 
sjuk-och friskanmälan. Syftet är att detta ska ge goda effekter på hälsotalen 2022. 

Personalomsättningen är lägre 2021 jämfört med 2020, något som behöver fortsätta följas. 

5.3 Resursmått 

  Namn 
Utfall dec 

2017 -
 jun 2018 

Utfall dec 
2018-jun 

2019 

Utfall dec 
2019-jun 

2020 
Utfall jan-
jun 2021 

 Andel deltid 28% 24,4% 22,5% 21,5% 

 Andel kvinnor som har deltid 30% 24,5% 22,7% 21,5% 

 Andel kvinnor som har heltid 70% 75,5% 77,3% 78,5% 

 Andel män som har deltid 17% 23,7% 21,6% 21,5% 

 Andel män som har heltid 83% 76,3% 78,5% 78,5% 

 Anställda andel kvinnor 86% 83,8% 84% 83,1% 

 Anställda andel män 14% 16,2% 16% 16,9% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad 94% 94,7% 95,2% 95,4% 

 Anställda totalt 814 819 807 758 

 Antal medarbetare per chef  20 20,8 18,9 

 Antal medarbetare per enhetschef 20 22,9 24,1 22,5 

 Medelålder 44 44 45 45 

 Pensionsavgångar  8 5  

5.4 Effektmått 

  Namn 
Utfall dec 
2017-jun 

2018 

Utfall dec 
2018-jun 

2019 

Utfall dec 
2019-jun 

2020 
Utfall jan-
jun 2021 

 Frisknärvaro 56% 61,2% 50,6% 52,6% 

 Frisknärvaro Kvinnor 54,7% 61,2% 50,6% 51,8% 

 Frisknärvaro Män 63,1% 61,7% 50,8% 56,4% 

 Korttidssjukfrånvaro  3,7% 4,8% 4,8% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor  3,7% 4,8% 4,7% 

 Korttidssjukfrånvaro Män  3,4% 4,8% 4,9% 

 Långtidssjukfrånvaro   4,7% 6% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor   5,2% 6,4% 
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  Namn 
Utfall dec 
2017-jun 

2018 

Utfall dec 
2018-jun 

2019 

Utfall dec 
2019-jun 

2020 
Utfall jan-
jun 2021 

 Långtidssjukfrånvaro Män 1,8% 4,1% 2,3% 4% 

 Personalomsättning 13,6% 10,9% 12,4% 10,1% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 9,6% 8,1% 10% 11,1% 

 Sjukfrånvaro Män 5,3% 7,5% 7,1% 8,9% 

 Sjukfrånvaro Totalt 8,9% 8% 9,5% 10,8% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer    41,3% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   8% 7,9% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   9,5% 9,7% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   10% 12,5% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd  15,1 19,1 18,4 
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6 Ekonomi 

6.1 Uppföljning drift delår 
Utfall och prognos 

(Belopp i tkr) Bokslut 
2020 

Jan-
Augusti 

2020 

Jan-
Augusti 

2021 

Avvikels
e 

2020/202
1 

Årsbud
get 

2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 

Nämnd -3 683 -1 138 -1 075 63 -1 956 -1 606 350 

Förvaltningsledningskonto
ret -53 987 -35 058 -38 222 -3 164 -67 278 -60 178 7 100 

Myndighet, stöd & 
behandling 

-240 
439 -164 187 -170 154 -5 967 -225 

124 -254 184 -29 060 

Bostad med särskild 
service -205226 -139 644 -132 775 6 869 -212 

431 -202 891 9 540 

Stöd i hemmet och 
sysselsättning -70 479 -49 566 -49 842 -276 -83 344 -78 239 5 105 

Daglig verksamhet -47153 -32 718 -29 381 3 337 -49 807 -45 307 4 500 

Privat assistans -51 582 -32 647 -36 409 -3 762 -59 139 -56 139 3 000 

Årets resultat -672 
549 -454 958 -457 858 -2 900 -699 

079 -698 544 535 

Sammanfattning 
Individ & Familjeomsorg har bedrivit ett intensivt och omfattande effektiviseringsarbete sedan 2019. 2020 
fattade nämnden för Individ & Familjeomsorg beslut om en åtgärdsplan med mål att ha en budget i balans senast 
vid utgången av 2022. Förvaltningens arbete har resulterat i att nämnden har gått från ett underskott på - 52 
miljoner kronor 2018 till ett prognosticerat resultat som är i nivå med budget redan 2021. 

Samtliga verksamheter och enheter har arbetat och arbetar med att verksamheten ska vara resurseffektiv och att 
de individer som är i behov av stöd och omsorg ska få sådana insatser av god kvalitet. 

  

Analys och kommentarer utfall 
Nämnd 
Den stora skillnaden mellan 2020 och 2021 beror på de två ärenden där nämnden betalade särskild avgift för ej 
verkställda beslut avseende bostad med särskild service. 

Förvaltningsledningskontoret 
Kostnad för lokalhyra har ökat i samband med att Service Managementkonceptet i kommungemensamma 
administrativa lokaler ändrat debiteringsmodell mellan åren. Tilldelning av budgetram har även skett för att 
matcha den ökade kostnaden vilket förklarar varför detta inte påverkar verksamhetens resultat. 

Myndighet, stöd och behandling 
Verksamhetsområdets kostnader har ökat med 3 procent, eller 6,0 miljoner kronor, jämfört med samma period 
föregående år. 
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Vid en jämförelse med samma period föregående år har kostnaden för köpta platser ökat inom Vuxenenheten 
(+3,8 miljoner kronor), Funktionsstöd (+4,0 miljoner kronor) och Barn & Unga (+2,9 miljoner kronor). 
Kostnadsökningarna förklaras av volym- och indexuppräkning tillsammans med fem nya LVM-ärenden (Lag 
om vård av missbrukare i vissa fall). 

De ökade kostnaderna kompenseras till viss del av lägre kostnader inom öppenvården (-1,6 miljoner kronor), 
Stöd- och boendeenheten (-1 miljon kronor) och Familjehem (-1 miljon kronor). 

Bostad med särskild service 

Den genomsnittliga kostnaden per brukare (exklusive administrativa kostnader) är 3 procent lägre under 
perioden januari – augusti jämfört med samma period föregående år. Ingen hänsyn är tagen till naturliga 
kostnadsökningar så som löner och höjningar enligt index. Som en effekt av att daglig verksamhet under våren 
bedrivits på plats i boendena har verksamheten under vissa tider kunnat samplanera bemanningen och därmed 
minska användandet av vikarier. Detta har haft en positiv effekt på utfallet. 

Svårigheter med att bemanna under sommaren har medfört ökade kostnader på grund av övertid och aktivering 
av sommaravtal. Kostnadsmässigt har detta resulterat i att juli-augusti är 1,45 procent dyrare än motsvarande 
period förra året. Utfallet för en del av dessa kostnader kommer synas först i slutet av september. 

Sjukfrånvaron har legat på en något lägre nivå under perioden januari – augusti än motsvarande period 2020 
men högre än före pandemin (13,3 procent 2021, 14,6 procent 2020, 7,5 procent 2019). Bostad med särskild 
service har fått sjuklöneersättning från staten på totalt 1714 000 kronor för perioden januari – juli 2021. 

Stöd i hemmet och sysselsättning 
Verksamhetsområdet redovisar 0,3 miljoner kronor högre kostnader för perioden jämfört med föregående år. 

Personlig assistans har minskat sina kostnader med 5,8 miljoner kronor. Två ärenden har avslutats och ett har 
tillkommit och verksamheten arbetar nu med 25 ärenden. Verksamheten har minskat resurser i form av 
administration och ledning under året med anledning av de senaste årens minskade volymer. Personlig assistans 
har haft stora problem med bemanningen under sommaren. Ett antal medarbetare har valt att skjuta på sina 
semestrar med anledning av att förvaltningen valde att använda sig av sommaravtal för att klara verksamheten, 
vilket ökar kostnaderna. 

Under år 2020 minskade kostnaderna jämfört med föregående år inom korttidsvistelse, boendestöd samt 
ledsagning och avlösarservice som en följd av pandemin. Samma trend har fortsatt under 2021 och utfallet är i 
nivå med förra året för dessa verksamheter. 

Korttidsboendena i Tölö och Karsjö/Kyvik har under året flyttats inom organisationen till detta 
verksamhetsområde vilket medfört ökade kostnader om 5,3 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Tilldelning av budgetram har skett för att matcha den ökade kostnaden vilket gör att det inte påverkar 
verksamhetens resultat. 

Daglig verksamhet 

Kostnaden för Daglig verksamhet är 10,2 procent lägre under perioden januari - augusti jämfört med 
motsvarande period föregående år. 

Daglig verksamhet har bedrivits under anpassade former under året och flera deltagare som bor i ordinärt 
boende har valt att avstå från sin dagliga verksamhet till följd av pandemin och smittorisken. Detta tillsammans 
med att ett antal administrativa tjänster har flyttats från verksamhetsområden är de största förklaringarna till de 
minskade kostnaderna 2021. 

Daglig verksamhet återgick till ordinarie lokaler i slutet av augusti och kommer nu kunna fortsätta med arbetet 
att effektivisera verksamheten. Daglig verksamhets bemanningspool avslutades vid årsskiftet vilket beräknas ge 
en positiv effekt på utfallet. 

Genom en sammanslagning av olika grupper arbetar Daglig verksamhet för en jämnare brukarmix samt en 
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resurseffektivare bemanning. För att få full effekt av denna åtgärd behöver verksamheten tillgång till större 
lokaler. 

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med tidigare år. Under perioden januari – juli låg den på 14,8 procent (jämfört 
med 10,9 procent 2020 och 11 procent 2019). Sjuklöneersättning från staten som överstiger 1,07 procent av 
lönekostnaden uppgår till 341 000 kronor för perioden januari - juli 2021. 

Privat assistans 

Verksamheten hanterar fyra fler ärenden under 2021 jämfört med föregående år, vilket förklarar 
kostnadsökningen på 3,7 miljoner kronor mellan åren. 

Analys och kommentar budgetavvikelse 
Förvaltningsledningskontoret 

Prognosen visar på ett överskott på 7,1 miljoner kronor för förvaltningens centrala funktioner. 4,5 miljoner 
kronor förklaras av en reserv som inte kommer att nyttjas under året. Vakanser inom Ekonomi & Utveckling 
tillsammans med lägre kostnader för lokalanpassningar ger ett prognosticerat överskott på 2 miljoner kronor. 
Prognosen för kostnader relaterade till utbildningar, utvecklingsprojekt och resor är lägre än budgeterat då 
mycket sker på distans som en effekt av pandemin. 

Myndighet, stöd och behandling 

Myndighet, stöd och behandling prognosticerar ett underskott på 29,0 miljoner kronor för helåret. 

Underskottet återfinns huvudsakligen inom köpta platser funktionsstöd, som redovisar en prognos på -24,2 
miljoner kronor. Bristen på bostad med särskild service i egen regi i kommunen innebär att boendeplatser 
behöver köpas externt. 

Vuxenenhetens prognos visar på ett underskott på 5,4 miljoner kronor vilket främst beror på fem nya LVM-
beslut som tillkommit under året. 

Verksamheten har under året arbetat med att tydliggöra och implementera en strategi för när och hur öppenvård 
ska köpas. Detta arbete väntas innebära en besparing på helåret på ca 1,5 miljoner kronor. 

Familjeenheten har fått ett budgettillskott för arvoden och omkostnader på 2,6 miljoner kronor inför 2021, ett 
tillskott som inte har nyttjas och som ger ett överskott på enhetens helårsprognos. 

Familjerätts- och mottagningsenheten har ett prognosticerat överskott på 1 miljon kronor på grund av vakant 
tjänst och annan frånvaro under året. 

Bostad med särskild service 

Verksamheten har ett positivt utfall per augusti med 10,5 miljoner kronor och prognosticerar ett överskott om 
9,5 miljoner kronor för helåret. 

Budgettilldelningen görs utifrån de behov enheterna har av årsarbetare utifrån aktuella stödbehovsmätningar. 
När stödbehovsmätning gjordes 2020 fanns det ett antal lediga platser inom bostad med särskild service i egen 
regi. Utöver budget för faktiskt behov 2021 avsattes en buffert för att kunna göra justeringar av antalet 
årsarbetare utifrån förändrade behov hos brukarna och tillkommande brukare. En bidragande orsak till 
överskottet är att verksamheten under början av året fortfarande hade vakanta platser och då inte behövt nyttja 
hela budgetutrymmet. Bufferten i verksamheten har minskat i samband med nya brukare har flyttat in och att 
nya stödbehovsmätningar har gjorts för brukare som har fått ett förändrat behov. Under hösten kommer flera 
stödbehovsmätningar att genomföras och bedömningen inför mätningarna är att behovet är högre än den 
tilldelade schablonen för nya brukare. 

Stöd i hemmet och sysselsättning 

Stöd i hemmet och sysselsättning prognosticerar ett överskott på 5,1 miljoner kronor för helåret. 
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Överskottet återfinns till stor del inom de verksamheter som påverkas mest av pandemin; korttidsvistelse och 
läger, sysselsättning samt ledsagning- och avlösarservice. 

Individ & Familjeomsorg har tilldelats särskilda medel från Kommunstyrelsen till extraordinära insatser med 
anledning av covid-19 för att ha helgöppet på aktivitetshuset Regnbågen. Den helgöppna verksamheten har 
under året kunnat finansierats inom befintlig budget på grund av att många brukare avbokat insatser under 
pandemin. Vid en normal beläggning bedömer verksamheten att de extra medlen vore nödvändiga för att kunna 
hålla öppet på helger, men under 2021 bedöms Regnbågen göra ett överskott med 1,2 miljoner. 

Lägerverksamheten redovisar en positiv prognos på 1,9 miljoner kronor. Många brukare väljer dagläger i stället 
för heldygnsaktiviteter, vilket möjliggör en lägre bemanning.  Inom korttidshem har det gjorts förändringar 
under året. Individ & Familjeomsorg har bytt lokalen i Karsjö mot en lokal i Kyvik. I samband med detta har 
förändringar gjorts både i organisationen och i verksamheten. Flera brukare kommer att byta korttidshem under 
året. Detta gör att prognosen är något osäker, men korttidshemmen bedöms ha en budget i balans för helåret. 

Verksamheten personlig assistans fortsätter att minska något i volym. Under årets första åtta månader har två 
ärenden avslutats och ett ärende har tillkommit. Verksamheten arbetar nu med 25 ärenden. Neddragning av 
administration och ledning har gjorts under året i och med den minskade volymen. Prognosen för personlig 
assistans visar på ett överskott på 1,5 miljoner kronor. 

Sjukfrånvaron har under denna period legat på 13,1 procent (jämfört med 13,0 procent 2020 och 12,3 procent 
2019). Sjuklöneersättning från staten som överstiger 1,07 procent av lönekostnaden uppgår till 754 700 kronor 
för perioden januari - augusti 2021. 

Daglig verksamhet 

Verksamheten har ett positivt utfall per augusti med 3,8 miljoner kronor och prognostiserar ett överskott om 4,5 
miljoner kronor. 

Bidragande orsaker till överskottet på Daglig verksamhet är bland annat att medel har avsatts för att kunna 
finansiera den ökade habiliteringsersättningen som normalt finansieras med stimulansmedel. Då bidraget ännu 
inte var beviljat vid årets början så avsattes medel för att kunna finansiera den ökade kostnaden om bidraget 
uteblev. 

Det finns även ett överskott till följd av att mer medel avsattes i budget än vad som behövts enligt 
stödbehovsmätningen. Detta gjordes för att kunna ta emot nya deltagare, något som fått vänta till följd av covid-
19 och utflyttad daglig verksamhet. 

Privat assistans 

Förvaltningen har lägre kostnader på grund av uteblivna utbetalningar av ersättning för sjuklöner till privata 
utförare, då staten har betalat detta. I vanliga fall betalar Individ & Familjeomsorg sjuklöner till privata 
assistansbolag. Då staten ersätter dessa kostnader för januari – april 2021 minskar således nämndens kostnader. 

Förändring helårsprognos 

Nämnd/förvaltning Helårsprognos delår 1 
(tkr) 

Helårsprognos delår 2 
(tkr) 

Förändring prognos 
(tkr) 

Individ & Familjeomsorg -707 628 -698 543 9 085 

    

    

    

    

Totalt -707 628 -698 543 9 085 
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Text förändring helårsprognos 
Nämnden redovisar en prognos per augusti som skiljer sig med + 9,0 miljoner kronor mot aprilprognosen. 

Samtliga verksamhetsområden förutom Daglig verksamhet och Personlig assistans privat lämnar en mer positiv 
prognos jämfört med förra delåret. Förvaltningsledningskontoret höjer sin prognos med 5,1 miljoner kronor. 
Orsaken är att en reserv bedöms inte kommer att nyttjas under året, kostnader för lokalanpassningar är lägre 
samt vakanser inom framför allt Ekonomi & Utveckling. 

  

6.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Ingen negativ avvikelse eller negativ resultatfond föreligger. 

6.2 Uppföljning investeringsbudget delår 
Investeringar (belopp i tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 
2020 

Utfall Jan-
Aug 2021 

Årsbudget 
2021 

Helårsprog
nos 2021 

Avvikelse    
2021 

Löpande årliga investeringar      

Utgifter -981 -778 -4 651 -2 350 2 301 

Övriga investeringar      

Inkomster      

Utgifter      

Netto -981 -778 -4 651 -2 350 2 301 

Kommentarer 
Med anledning av det rådande läget med pandemin har investeringar inte varit ett prioriterat område under 
våren, prognosen visar på 2,3 miljoner kronor under 2021. 

Årets investeringar består bland annat av inköp av inventarier samt uppdateringar av förvaltningens datorpark. 
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7 Viten och rättstvister 

Tvisten avser Rättsläge Tvistigt belopp 
(tkr) 

Hanterat i 
bokslut? 

Inga viten eller rättstvister föreligger    
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8 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Verksamhet Andel av 
verksamhetsvolym 

Kostnad för 
verksamhet 

 Delår 
2020 

Delår 
2021 

Delår 
2020 

Delår 
2021 

Personlig assistans 44 % 52 % -26 482 -27 360 

Ledsagning 0 0 0 0 

Avlösning 0 0 0 0 

     

     

Individ & Familjeomsorg har endast ledsagning och avlösarservice inom ramen för LOV/LOU. Privata utförare 
finns också inom personlig assistans. Utöver detta finns köp av huvudverksamhet när hemmaplanslösningar inte 
är möjliga, bland annat köp av bostad med särskild service, institutionsplaceringar, skyddat boende, boende 
missbruk, stödboende, korttidsboende LSS, familjehem, öppenvård mm. Dessa redogörs inte för i denna tabell. 

Antalet brukare som valt privat assistans har ökat, verksamheten hanterar fyra fler ärenden under 2021 jämfört 
med föregående år. Samtidigt har personlig assistans i egen regi minskat något i volym. Under årets första åtta 
månader har två ärenden avslutats och ett ärende har tillkommit. 



 
 

Datum 

2021-09-09 
Diarienummer 

IF 2020-00048 

 
 

 
 

Karin Martinsson 
0700833547 
Förvaltningschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, september 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under flera år haft stora underskott. Förvaltningen har 
bedrivit ett intensivt och omfattande effektiviseringsarbete sedan 2019. 2020 fattade nämnden för 
Individ & Familjeomsorg beslut om en åtgärdsplan med mål att ha en budget i balans senast vid 
utgången av 2022. Förvaltningens arbete har resulterat i att nämnden har gått från ett underskott på - 
52 miljoner kronor 2018 till ett prognosticerat resultat som är i nivå med budget redan 2021. 

Samtliga verksamheter och enheter har arbetat och arbetar med att verksamheten ska vara 
resurseffektiv och att de individer som är i behov av stöd och omsorg ska få sådana insatser av god 
kvalitet. 

En stor del av det underskott som nämnden har haft de senaste åren beror på strukturella faktorer 
motsvarande 11 miljoner kronor, främst när det gäller boendestrukturen med en hög andel 
gruppboenden kontra serviceboenden och tillgången på bostäder med särskild service i kommunen.   
På grund av den stora bristen på bostäder med särskild service köper förvaltningen boende externt 
vilket är mycket kostnadsdrivande. Dessa kostnader behöver kompenseras för inom andra delar av 
förvaltningens område. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-09 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ekonomisk uppföljning per 210831 
(Belopp i tkr) Budget 

helår 
Utfall 
ack 
augusti 

Prognos 
mars 

Prognos 
april 

Prognos 
maj 

Prognos 
augusti 

Nämnd -1 956 -1 075 - - - 350 
Förvaltningsledningskontoret -67 278 -38 222 1 500 2 000 2 500 7 100 
Myndighet, stöd och 
behandling 

-225 124 -170 154 -26 800 -30 300 -30 800 -29 060 

Bostad med särskild service -212 431 -132 775 7 150 7 150 12 030 9 540 
Stöd i hemmet och 
sysselsättning 

-83 344 -49 842 2 200 4 400 4 400 5 105 

Daglig verksamhet -49 807 -29 381 4 900 4 700 6 000 4 500 
Privat assistans -59 139 -36 409 2 500 3 500 3 500 3 000 
Årets resultat -699 079 -457 858 -8 550 -8 550 -2 370 535 

 
 
 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef 



 
 

Datum 

2021-09-02 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

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

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 
perioden 2021-04-01 till 2021-06-30.  

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2 2021  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Beskrivning av ärendet 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 
 

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

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

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

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 
 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2021-04-01 till 2021-06-30 visar 30 beslut enligt lagen om 
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sex beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

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

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

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

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-09-02 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

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

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

14, 
varav 
7 nya 

10 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
4 annat skäl 
 

1 verkställt 
9 ej verkställda 
4 avslutade 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

2 2 annat skäl 2 avslutade 

Summa beslut 16 16 16 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 6, varav 
3 nya 

5 annat skäl 
1 resursbrist 
 tackat nej 
  

1 verkställt 
4 ej verkställda 
1 avslutat 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

0   

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

0   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

0  
 
 

 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

0  
 
 

 

Summa beslut 6 6 6 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef      

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

0   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 

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

2 verkställda 
3 ej verkställda 
  

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
 

3, varav  
1 nytt 

3 annat skäl, varav 2 avvaktar pga 
covid-19 

1 verkställt 
2 ej verkställda 
 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

4, varav  
1 nytt 

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

1 verkställt 
2 ej verkställda 
1 avslutat 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 

6, varav  
1 nytt 

2 tackat nej 
4 annat skäl 

4 verkställda 
1 ej verkställt 
1 avslutat 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

1 1 resursbrist 
  
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

11, varav 
3 nya 

1 annat skäl 
4 resursbrist 
6 tackat nej 
 

3 verkställda 
8 ej verkställda 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   
 
 

Summa beslut 30 30 30 



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

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

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

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

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

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

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

4 avslutade

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

SoL 4:1

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

Bistånd
Antal 
beslut

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

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

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

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

1 avslutat

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

SoL 4:1

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

service enligt SoL 5:5 1 ej verkställt

eller 5:7

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

läger enligt SoL 4:1

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

SoL 4:1

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



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

Insats
Antal 
beslut

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

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

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

enligt LSS 9:2

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

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

2 avslutade

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

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

2 annat skäl 1 avslutat

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

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

2 annat skäl 1 avslutat

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

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

1 resursbrist 1 avslutat

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

enligt LSS 9:8

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

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

2 annat skäl 1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0

enligt LSS 9:10

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



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

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

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

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

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

4 avslutade

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

SoL 4:1

Summa beslut 16 5 16 5 16 5

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

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

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

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

1 avslutat

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

SoL 4:1

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

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist 2 ej verkställda

eller 5:7

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

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 7 6 7 6 7





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

Insats
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

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

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Personlig assistans 0 0

enligt LSS 9:2

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

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

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

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

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

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

1 avslutat

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

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

1 avslutat 1 avslutat

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

enligt LSS 9:8

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

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

1 annat skäl

Daglig verksamhet 1 1 annat skäl 1 verkställt

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 30 30 30 30 30



 
 

Datum 

2021-07-16 
Diarienummer 

IF 2021-00006 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300-834519 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Anmälan av ordförandebeslut 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda ordförandebeslut för 
perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut anmäls till nämnden. 

Dnr 2021-00006. Ordförandebeslut den 1 juli 2021 avseende att avslå begäran om upphörande av 
hemlighållande av vistelseorten enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, samt 
att hemlighållandet av vistelseorten enligt 14 § andra stycket andra punkten LVU ska kvarstå. 

Dnr 2021-00164. Ordförandebeslut den 4 augusti 2021 om svar på remiss av betänkandet God och 
nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa. 

Dnr 2021-00213. Ordförandebeslut den 4 augusti 2021 om yttrande över departementsremiss - 
Utvisning på grund av brott. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-07-16 

 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef      



 
 

Datum 

2021-06-29 
Diarienummer 

IF 2021-00008 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300-834519 
Nämndsekreterare 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Anmälan av delegationsbeslut, september 2021 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 
perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
utan möjlighet för denne att vidaredelegera, ska anmälas till nämnden. Härigenom säkerställs 
nämndens insyn i dessa viktiga beslut. Liksom tidigare åligger det förvaltningen att tillse att nämnden 
får information om sådant som kan vara av vikt för den, även om detta i och för sig inte tar sig uttryck 
i ett beslut som måste anmälas till nämnden. 

 
Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 9, 23 juni, 21 juli, 18 augusti 
2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga beslut.   

Attesträtter 

2021-06-01 – 2021-06-30. 

Avtal 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Aleforshemmet, heldygnsvård behandlingshem, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, boende med stöd, 
Vuxenenheten. 
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Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, boende med stöd, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, boende med stöd, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, boende med stöd, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Nytida Mjörnviksholm AB, korttidsboende för personer 
med funktionsnedsättning, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, boende med stöd, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, boende med stöd, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, boende med stöd, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, boende med stöd, 
Vuxenenheten. 

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

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

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – ReLaunch AB stödboende, boende med stöd, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Positivum Vård och Behandling AB, boende med bostöd, 
Vuxenenheten. 

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

Dnr 2021-00183. Avtal - Avtal om tjänster för att täcka personalbehov för stödboende, mellan Individ 
& Familjeomsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad 

Dnr 2021-00189. Avtal - Överenskommelse om elektronisk utlämnande av folkbokföringsuppgifter 
från Skatteverket till Kungsbacka kommun och elektroniskt intag av information från Kungsbacka 
kommun till Skatteverket. 

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal - Stiftelsen Mora Park, bostad med särskild service för barn, 
Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00126. Uppsägning av avtal – Placeringsavtal – Friab Familjevård, Funktionsstödsenheten.  

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal – Korttidsboende - Ågrenska AB, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00191. Avtal – Daglig verksamhet – Göteborgs Stad, Funktionsstödsenheten. 
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Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – skyddat boende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00126. Avtal – Avtal för boendestöd, Södra Vätterbygdens folkhögskola, 
Funktionsstödsenheten.  

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

Dnr 2020-00051. Avtal – Handledningsuppdrag enskilt familjehem, Familjehemsenheten. 

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

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

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, boende med bostöd, 
Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – KF Länkhemmet, boende med bostöd, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00126. Avtal –Korttidsvistelse – Bräcke Diakoni, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – ReLaunch AB stödboende, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Aleris Omsorg AB Göteborg, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – IMSIS AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00191. Avtal – Korttidshem – Lyckans Backe AB, Funktionsstödsenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00246. Avtal - Visible Care AB, Personalenheten. 

 
Övrigt  

Dnr 2018-00145. Tillförordnat Dataskyddsombud för sommaren 2021. 

Dnr 2021-00179. Beslut angående begäran om överflyttning av ärende enligt 2a kap. 10§ 
socialtjänstlagen från Göteborgs Stad.  

Dnr 2021-00178. Yttrande över begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om att inleda 
tillsyn på Barn- och ungdomsenheten - Insatsen utformande eller utförande. 

Dnr 2021-00243. Fullmakt gällande ombud att företräda nämnden för Individ & Familjeomsorg vid 
allmän förvaltningsdomstol – Familjehemsenheten. 

Dnr 2021-00244. Anmälan om personuppgiftsincident. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef      



 
 

Datum 

2021-06-29 
Diarienummer 

IF 2021-00007 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300-834519 
Nämndsekreterare 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av domar och beslut, september 2021 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Regeringen 

Regeringsbeslut meddelat, dnr A2021/01298, daterat 2021-06-03. Uppdrag till 
Jämställdhetsmyndigheten att fortsätta utveckla och sprida arbetssätt till kommuner om våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19-pandemin. 

Justitiekanslern 

Beslut meddelat, dnr 2020/3558, daterad 2021-06-28, saken; skadeståndsanspråk med hänvisning till 
felaktigt agerande av en kommun vid verkställighet av ungdomstjänst. Justitiekanslern vidtar inte 
någon åtgärd med anledning av sökandens skadeståndsanspråk. Justitiekanslern riktar kritik mot 
Kungsbacka kommun för att inte ha kontrollerat att en dom på ungdomstjänst vunnit laga kraft, vilket 
lett till att sökanden – som fått påföljden ändrad till böter – felaktigt fått genomföra ungdomstjänsten. 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 

Beslut meddelat, dnr PUI-2021-2110, daterad 2021-07-05. IMY beslutar att avsluta ärendet som rör 
anmälan. 

Högsta Förvaltningsdomstolen 

Beslut meddelat i mål nr 3324-21, daterad 2021-06-09, saken; Individen har överklagat kammarrättens 
dom angående flyttningsförbud enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga 
om prövningstillstånd. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. 
Kammarrättens avgörande står därmed fast. 

Beslut meddelat i mål nr 3465-21, daterad 2021-07-16, saken; Individen har överklagat kammarrättens 
dom angående placering enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; fråga om 
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prövningstillstånd. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens 
avgörande står därmed fast. 

Kammarrätten i Göteborg 

Dom meddelad i mål nr 3247-21, daterad 2021-07-13, saken; Individen har överklagat 
förvaltningsrättens dom den 28 maj 2021, mål nr 13916-20, gällande personlig assistans enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS; fråga om prövningstillstånd. 
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 

Beslut meddelad i mål nr 4835-21, daterad 2021-08-16, saken; Individen har överklagat 
förvaltningsrättens dom i mål nr 8564-21-20, daterad 2021-07-19, gällande borttagande av 
dubbelbemanning för personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS; fråga om inhibition hos förvaltningsrätten. Kammarrätten meddelar 
prövningstillstånd. Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet. Det går inte av tillgängliga 
handlingar att utläsa vilket kommunalt beslut individen faktiskt har överklagat eller om det ens rör sig 
om ett överklagbart beslut och i vilken ordning det i så fall får överklagas. Förvaltningsrättens beslut 
ska därför upphävas. Det innebär att individens yrkande ska prövas på nytt i förvaltningsrätten efter det 
att den domstolen har utrett oklarheter som finns i målet. 

Beslut meddelat i mål nr 3180-21 och 3181-21, daterad 2021-07-27, saken; beredande av vård av unga 
enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Individen har återkallat överklagandet. 
Kammarrätten skriver av målen. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 13547-20, daterad 2021-06-02, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande korttidsvistelse enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 4935-20, daterad 2021-06-04, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 5563-20, daterad 2021-06-04, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande tillfällig utökning av personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 8564-21-20, daterad 2021-07-19, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande borttagande av dubbelbemanning för personlig assistans enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition 
från individen. 

Beslut meddelad i mål nr 8564-21, daterad 2021-08-19, saken; nu fråga om avvisning i ärendet 
angående dubbel bemanning för personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS,. Förvaltningsrätten avvisar individens överklagande.  
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Dom meddelad i mål nr 12736-20, daterad 2021-08-30, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår individens överklagande.  

Tingsrätten i Göteborg 

Slutligt beslut meddelat i mål nr T 3966-21, daterad 2021-07-21, saken; överflyttande av vårdnad om 
barn; nu fråga om avskrivning. Kungsbacka kommun har återkallat sin talan och begärt att målet 
avskrivs från vidare handläggning. Tingsrätten beslutar att avskriva målet från vidare handläggning.  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2021-00178. IVO har beslutat, Dnr 3.5.1-20130/2021-2, att inleda tillsyn av nämnden för Individ 
& Familjeomsorg i Kungsbacka med anledning av två separata klagomål. Med stöd av 13 kap 5 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, begär IVO att nämnden inkommer med yttrande. 

Dnr 2020-00393. IVO har beslutat, Dnr 3.5.1-56539/2020-7, att avsluta ärendet men påtalar följande 
brist: Nämnden för Individ & Familjeomsorg och Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 
brustit i att utan dröjsmål inleda utredning av den enskildes hjälpbehov i samband med att beslutet om 
familjehemsplacering upphörde. 

Dnr 2020-00352. IVO, dnr 3.5.1-00969/2021, beslut angående - Tillsyn av hur Kungsbacka kommun 
har arbetat med att tillgodose enskilda personers behov vid förändringar i deras insatser enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, under utbrottet av covid-19. IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare 
åtgärder med anledning av bristerna, men förutsätter att kommunen vidtar adekvata åtgärder för att 
komma tillrätta med dem. 

Dnr 2021-00142. IVO, dnr 3.8.4-21464/2021, beslut angående -  Begäran om överflytt av 
biståndsärende från Göteborgs Stad till Kungsbacka kommun, enligt 2a kap. 10 § socialtjänstlagen, 
SoL – Vuxenenheten. IVO avslår Göteborgs Stads ansökan om överflytt. 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00190. KF § 87 Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare 
för 65 + samt de med funktionsnedsättning. 

Dnr 2021-00085. KF § 96 Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024. 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2020-00048. KS § 136 Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget 
i balans. 

Dnr 2021-00204. KS § 168 Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka kommun. 

Dnr 2020-00048. KS § 172 Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget 
i balans. 
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Dnr 2018-00226. KS § 174 Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på distans. 

Dnr 2021-00190. KS § 228 Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om digital ”Fixare” för 

65 + samt de med funktionsnedsättning. 

Dnr 2021-00248. KS § 201 Godkännande av intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen. 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll, 2021-06-17. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef  



 
 

Datum 

2021-06-29 
Diarienummer 

IF 2021-00004 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300-834519 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av synpunkter och klagomål, september 2021 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 
för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Dnr 2021-00182. IVO har tagit emot ett klagomål gällande stödbehovsmätning på Tölöängar 
gruppbostad som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är 
nämndens ansvar att utreda klagomålet enligt bestämmelserna i 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

Dnr 2021-00205. IVO har tagit emot ett klagomål gällande handläggning vid Barn- och 
ungdomsenheten. Det är nämndens ansvar att utreda klagomålet enligt bestämmelserna i 5 kap. 3 § 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete.  
Ansvarig enhetschef har besvarat klagande. 

Dnr 2021-00207. Inkommit klagomål angående bemötande och handläggning gällande kontaktperson 
vid funktionsstödsenheten.  

Dnr 2021-00208. Inkommit klagomål från anhörig angående bristande kommunikation och tillsyn 
gällande boende på bostad med särskild service. 

Dnr 2021-00211. Inkommit klagomål från anhörig gällande handläggning vid Barn- och 
ungdomsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat klagande. 

Dnr 2021-00222. Inkommit klagomål från anhörig gällande beslut om att ändra dygnsräkningen för 
lägerverksamheten och beslut om korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS.  

Dnr 2021-00238. Dnr 2021-00182. IVO har tagit emot ett klagomål gällande handläggning av ärende 
på Barn-och ungdomsenheten . Det är nämndens ansvar att utreda klagomålet enligt bestämmelserna i 
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5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef  



 
 

Datum 

2021-06-29 
Diarienummer 

IF 2021-00005 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300 - 834519 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av skrivelser och meddelanden, september 2021 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 

Dnr 2021-00171. Årshjul och arbetsplan för dataskyddsombudet 2021-2022. Dokumentet beskriver 
uppgifter och arbetssätt som dataskyddsombudet utgår från i sitt uppdrag för Kungsbacka kommun. 

Dnr 2021-00179. Inkommen begäran från Göteborgs Stad om överflyttning av ärende enligt 2a kap 10 
§ socialtjänstlagen. 

Dnr 2018-00222. Inkommen rapport från Statistiska centralbyrån om utjämning av LSS-kostnader 
mellan kommuner utjämningsår 2022, preliminärt utfall. 

Dnr 2021-00085. Inkommen skrivelse och rapport från kommunledningskontoret gällande 
kommunbudget 2022 och plan 2023-2024. 

Dnr 2019-00318. Inkommen skrivelse från Ernst & Young gällande uppföljning av tidigare granskning 
av inköp och upphandling samt leverantörs- och avtalsuppföljing. 

Dnr 2021-00195. Inkommen begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande yttrande 
och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut. 

Dnr 2021-00215. Inkommen skrivelse från Socialstyrelsen gällande utlysning av statsbidrag till 
kommuner 2021 för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer. 

Dnr 2021-00220. Inkommen skrivelse från Region Halland gällande information om Region Hallands 
lokala nämnders medskapande process om tillit. 

Dnr 2021-00221. Förvaltningsremiss- angående motion från Miljöpartiet om en mänskligare 
budgetering. 
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Dnr 2021-00225. Inkommen skrivelse ställd till samtliga kommuner i Sverige med belysande om 
problematiken, med regionens tjänst 1177.se, för många invånare som har barn med 
funktionsnedsättning. 

Dnr 2021-00215. Statsbidrag för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2021, dnr 9.2-
25033/2021. 
Dnr 2021-00094. Utbetalning för Statsbidrag till kommunerna för habiliteringsersättning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-08-30 
Diarienummer 

IF 2021-00009 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Sanna Heikkinen 
0300-83 55 97 
Socialt ansvarig samordn 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar och beslut 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av rapporter, utredningar och beslut 
enligt lex Sarah. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialt ansvarig samordnare (SAS) tar emot rapporter om missförhållanden eller påtagliga risker för 
missförhållanden enligt lex Sarah. SAS utreder händelser och beslutar om händelsen utgjort ett 
missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållanden mot delegation. Allvarliga missförhållanden 
eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden anmäler SAS till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). I och med att SAS fattar beslut mot delegation ska nämnden få kännedom om samtliga 
beslut som fattats av SAS enligt lex Sarah.  
 
Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden: 
 
 
2021–00102 – gäller tillbud, inget missförhållande. 
 
2021–00187 – gäller tillbud, inget missförhållande. 
 
2021–00172 – gäller blåmärke hos brukare där utredningen inte kan visa på brist i verksamheten eller 
ett missförhållande.  
   
2021–00206 – gäller fall i hemmet som inte visar på brist i verksamheten, inget missförhållande.  
 
2021–00131 – gäller en enskild som fått nedsatt allmäntillstånd och tappat förmågor, inget 
missförhållande.  
 
2021–00163 – gäller inkommen orosanmälan via fax till Vuxenenheten som inte hanterades samma 
dag, ett missförhållande, se bilaga 1.   
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2021–00127 – gäller granskning av uppföljning av beslut som verkställs externt, inget missförhållande, 
se bilaga 2.     
 
2021–00184 – gäller utebliven tillsyn på bostad med särskild service, ett missförhållande, se bilaga 3.   
 
2021–00210 – gäller felaktig registrering av inkommen orosanmälan. Rapporterad händelse har 
anmälts till IVO den 6 juli 2021 som ett allvarligt missförhållande, se bilaga 4. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-08-30 

 

 

Karin Martinsson    Sanna Heikkinen 

Förvaltningschef    Socialt ansvarig samordnare 


