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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 där händelsen bedömts 
ligga inom ramen för hälso- och sjukvård och därför inte bedöms inom ramen för lex Sarah; 
 
2021–00261 – gäller utebliven dokumentation vid kontakt med legitimerad personal.   
 
Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden: 
 
2021–00185 – gäller förändrade ruiner kring gemensam måltid, inget missförhållande. 
 
2021–00196 och 2021-00198 – gäller en individ med försämrat mående i perioder. Kontakt tagen med 
vårdcentral sedan oktober 2020 med flertalet remisser skickade till olika vårdgivare. Enhetschef och 
patientansvarig sjuksköterska kommer skriva vårdkedjeavvikelse och skicka till vårdgivare. 
Utredningen visar ingen brist i verksamheten, inget missförhållande.  
 
2021–00255 – gäller en enskild på daglig verksamhet som ändrat beteende, inget missförhållande.   
 
2021–00216 – gäller en enskild som tydligt inte vill ta emot insatser eller sjukvård trots daglig 
motivering från personal och/eller sjuksköterska, inget missförhållande.  
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2021–00233 – gäller felaktig hantering av orosanmälan utifrån missbruk, ett missförhållande, se 
bilaga. 
 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

 

 

Karin Martinsson     Sanna Heikkinen 

Förvaltningschef    Socialt ansvarig samordnare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Nämndbudget 2022, Plan 2023-2024 - Individ & Familjeomsorg 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner upprättad nämndbudget 2022, plan 2023-2024 för 
nämnden för Individ och Familjeomsorg 

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att upprätta Förvaltningsbudget för 2022.  
Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i Förvaltningsbudget 
2022 under året samt att informera nämnden om dessa i samband med delårsrapport och bokslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat (2021-06-08, § 96) att fastställa kommunövergripande mål som 
utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I nämndbudgeten ingår bland annat: 
 

 Nämndens omvärldsanalys  
 Nämndmål 
 Nämndens direktiv till förvaltningen 
 Ramfördelning driftbudget  
 Investeringsbudget 

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 
Nämnd -2 044 -1 956 -1 956 
Stödfunktioner och central verksamhet 6 579 -67 278 -61 739 
Myndighet stöd och behandling -37 771 -225 124 -227 344 
Boende med särskild service 17 723 -212 431 -225 811 
Stöd i hemmet och sysselsättning 5 290 -83 344 -85 979 
Daglig verksamhet 2 442 -49 807 -50 662 
Privat assistans 1 057 -59 139 -60 639 
Summa -6 724 -699 079 -714 130 
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Ramen är uppräknad med 1,5% för löner och prisuppräkningar, samt volymökningar, vilket ger ett 
tillskott på 15,1 miljoner kronor som tillförs nämnden. Ett tillskott om 2,4 miljoner kronor har 
ytterligare tillförts för extra satsningar. 
 
Verksamhetsområdena har fått uppräkning för löneökningar 2022 samt för prisjusteringar. 
Volymökningar har främst gjorts inom Boende med särskild service med 9,4 miljoner kronor för nya 
boenden. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-24 

Nämndbudget 2022, plan 2023 – 2024  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Karin Martinsson     Kamilla Julin 

Förvaltningschef     Utvecklingsledare 
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1 Översiktlig beskrivning av nämnden 

1.1 Nämndens uppdrag 
Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, vilket innefattar social barn- och 
ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning, stöd vid hemlöshet 
samt medling vid ungdomsbrott. Nämnden ska också erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära 
relationer. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för att tillhandahålla kommunens skyldigheter 
avseende vissa omsorger, insatser och vård för personer med funktionshinder. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för sysselsättning/arbetsträning för personer i 
yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition 
av målgruppen. 

Nämnden ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Undantaget detta ansvar är insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 p LSS, för 
vilken Region Halland ansvarar. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för utförande av delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 
Nämnden ansvarar för bistånd enligt socialtjänstlagen till barn och ungdomar med funktionshinder 
men som inte tillhör personkretsen i LSS. Detta ansvar avser insatser som beskrivs i 9 § LSS. 
Nämnden ansvarar för bistånd enligt socialtjänstlagen till personer med psykiska funktionshinder i 
enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen. Detta ansvar omfattar även 
personer som tillhör LSS personkrets 1 och inte får sitt behov tillgodosett genom hemtjänst. 

Nämnden ansvarar för kompletterande bistånd i form av hemtjänst till personer över 65 år med 
personlig assistans. 

Nämnden ska operativt leda en verksamhetsövergripande grupp för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (POSOM). 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg fattar beslut framförallt enligt följande lagar: 

 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL  
 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
 Föräldrabalken (1949:381)  
 Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
 Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är dessutom ansvarig för yttrande enligt lagen om unga 
lagöverträdare, yttrande över ansökningar av person till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen, 
yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande enligt 
passförordningen, yttrande enligt lagen om personnamn, yttrande i körkortsärenden enligt 
körkortsförordningen, yttrande till länsstyrelsen angående äktenskapshinder för underårig enligt 
äktenskapsbalken. 
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1.2 Verksamhetens omfattning 
Nedan redovisas ett antal volymer som beskriver nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
omfattning och som är av betydelse för nämndens ekonomi. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har en budget på cirka 714 miljoner kronor 2022. 
I juni 2021 fanns 758 medarbetare på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. 
Personalomsättningen januari - juni månad var 10,1 % 2021. 

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

 
I september 2021 köps 28 platser på bostad med särskild service (vuxen). Av dessa beräknas 14 
individer kunna erbjudas boende i egen regi under förutsättning att kommunen hade kunnat erbjuda 
boende som matchar behov alternativt ut i egen lägenhet med stöd. 10 individer står i kö för 
boendeplats och ytterligare sex individer utreds för beslut om insatsen bostad med särskild service. 

Antal beviljade timmar inom personlig assistans egen regi fortsätter att minska och det sker en 
förskjutningen av SFB- beslut (Socialförsäkringsbalk) till LSS- beslut. Denna förskjutning är extra 
tydlig inom personlig assistans i egen regi. 
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Antal dygn i stödboende 

 
Antal dygn på institution, barn och unga 

 
Antal placerade dygn, missbruk vuxen 
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 Snittkostnad institutionsvård vuxna: 3004 kr/dygn (bruttokostnad) 
 Snittkostnad boende vuxna: 1701 kr/dygn (bruttokostnad) 
 Snittkostnad våld i nära relation:2220 kr/dygn (bruttokostnad) 
 Snittkostnad stödboende barn och unga 1729 kr/dygn (bruttokostnad) 
 Snittkostnad institutionsvård barn och unga: 5947 kr/dygn (bruttokostnad) 

1.3 Nämnd/styrelse 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg består av elva ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett 
utskott som hanterar individärenden med sex ordinarie ledamöter. Nämnden sammanträder en gång 
per månad med undantag för januari, juli och augusti. 

Vidare har nämnden ett presidium med uppgift att bereda ärenden till nämnden. Presidiet består av 
nämndens ordförande och vice ordförande och biträds av förvaltningschef. Presidiet sammanträder 
normalt en och en halv vecka före nämnd. 
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1.4 Förvaltningens organisation 

 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg leds av en förvaltningschef som tillsammans med 
biträdande förvaltningschef, verksamhetschefer, HR-chef och ekonomi- och utvecklingschef utgör 
förvaltningsledningen. Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden där respektive område 
leds av en verksamhetschef. Verksamhetscheferna har övergripande ansvar för ledning och 
strategisk styrning av enheterna och bildar tillsammans med enhetscheferna verksamhetens 
ledningsgrupp. Enhetscheferna har ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, verksamhet och 
utveckling med fokus på kvalitet och måluppfyllelse inom den egna enheten. Verksamhetscheferna 
tillsammans med enhetscheferna har också ett ansvar för att medverka till att en helhetssyn finns 
inom förvaltningen i bland annat utvecklings- och metodfrågor. Administration, HR & 
kommunikation, Ekonomi & utveckling ansvarar för styr- och stödprocesser och arbetar på tvären 
över hela förvaltningen. 
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2 Så här styrs kommunen 
Verksamheterna styrs genom en levande vision, tydliga mål, en gemensam arbetsplatskultur och en 
tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i 
kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer vad som ska göras och formulerar mål och 
direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan hur det ska göras, vilket beskrivs i 
genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att utvärdera resultatet och för att återföra 
erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt. 
Med Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt samarbetar vi för att nyttja resurserna på 
bästa sätt för hela kommunen och för att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster för de vi 
är till för. Vi har hela kommunen i fokus inte bara den enskilda verksamheten. 

Vår styrning och ledning är tillitsbaserad för att kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och 
skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel 
mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen, invånare, 
företag och organisationer. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa. Vi samarbetar och är 
ödmjuka för varandras arbetsområden och kompetens. 
Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller 
mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana 
styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande. 

En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är en förutsättning för 
att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog. 

Det här är Kungsbackas styrmodell 
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3 Visionen visar vart vi vill 
Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det 
ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden. 

I Kungsbacka växer framtiden 
I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje 
människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet. 

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och 
möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget. 

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. 
Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva 
det goda livet, hela livet. 
Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar. 

Mångfald, puls och nära till naturen 
Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen 
identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder 
för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den 
inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. 
Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort. 
Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. 
Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan. 
Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även 
kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen. 
Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen. 

Västsveriges bästa företagsklimat 
Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill 
etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer. 
Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv 
redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i 
hela kommunen. 

Vi utvecklas hela livet 
I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar 
respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla 
och stark framtidstro. 

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och 
samhället i stort. 

Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet 
Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, 
upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och 
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öppenhet spirar i nätverk och föreningar. 

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. 

Den nytänkande kvalitetskommunen 
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt 
uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. 
Här jobbar människor som vill, vågar och kan. 
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4 Kommunens omvärldsanalys 
Omvärld i förändring 
Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den. Kommunens invånarantal 
beräknas ha ökat till cirka 127 000 år 2050. Vid det laget kommer både vår omgivning och våra 
förutsättningar att se annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred samsyn 
om vilka stora drivkrafter som påverkar världens utveckling 

Klimatet förändras. Att klimatet förändras får enorma konsekvenser globalt, med ökad risk för 
översvämningar, torka, värmebölja, sjukdomar och i förlängningen även konflikter och ökad 
migration. I många länder sker omfattande arbete som utgår från FN:s globala mål för hållbar 
utveckling med sikte på år 2030. Från och med 2021 har världens tre största ekonomier (USA, EU 
och Kina) åter planer för att på sikt bli klimatneutrala. Att Kungsbacka växer kommer att öka 
behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och service. När den fysiska infrastrukturen 
byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen. Det krävs bostadsnära 
grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden. 

Demografin förändras. En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. I Sverige föds det 
fler barn än i många EU-länder, vilket kommer att öka andelen unga. Vi har också haft en stor 
flyktinginvandring med många i arbetsför ålder. Men även här väntas befolkningen bli allt äldre 
framöver. Det innebär fler personer som är i behov av vård och omsorg, samtidigt som 
skatteunderlaget sjunker då andelen sysselsatta minskar. Kungsbacka kommun står inför en stor 
utmaning i att finansiera framtidens välfärdstjänster. Men en växande grupp äldre med bibehållen 
hälsa skapar också möjligheter att ta vara på de förmågor och kompetenser som finns i gruppen och 
göra dem mer aktiva i samhällsutvecklingen. 

Tekniken förändras. Informationsteknik genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden 
väntas utvecklingen av bland annat artificiell intelligens och Internet of Things leda till ännu större 
förändringar. Konsekvenserna väntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och 
sjukvården, för klimat- och miljöarbetet, och inom transport och mobilitet. Våra invånares ständigt 
ökande användning av digitala och mobila tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, 
snabba och individanpassade lösningar. 

Värderingar förändras. Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror 
det på restriktioner som en följd av coronaviruset, men nedgången följer en trend som föregick 
pandemin. I en global kontext är svenskarnas värderingar extrema. Vi är den befolkning som rankar 
värden som jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot minoritetsgrupper och medbestämmande 
högst. Sverige är bland de högst placerade i världen när det gäller demokrati och tilliten till 
samhället, men även hos oss syns tecken på försämring. 

Vad blir kvar efter corona? Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt. 
Betydligt fler människor än vanligt onlineshoppade, hemestrade och nyttjade våra friluftsområden. 
Många personer blev arbetslösa, medan andra ställde om till distansarbete och fick omvandla sina 
hem till arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och psykisk ohälsa på grund av isolering och 
stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en bättre balans mellan arbete och fritid. 
Både affärsresande och behovet av lokaler för arbetsplatser minskade, samtidigt som olika typer av 
digitala evenemang ökade kraftigt. 
Detta beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen i Kommunbudget 2022 och plan 2023 - 2024. 
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5 Nämndens omvärldsanalys 
Pandemin har prövat förvaltningens förmåga att snabbt ställa om sin verksamhet för att möta 
individers behov av stöd och medarbetarna har visat prov på en mycket hög förmåga att arbeta på 
nya sätt och att hantera flera nya utmaningar. På mycket kort tid har det skett en kunskaps- och 
kompetenshöjning när det gäller nyttjandet av digitala verktyg, vilket har inneburit att nämnden har 
förflyttat sig stora steg framåt inom digitaliseringens område. Nämndens möjligheter att ta sig an 
framtida utmaningar kan efter hur pandemin har hanterats, sägas vara mycket god. 
De långsiktiga effekterna av pandemin är ännu inte helt tydliga. Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys bedömer att pandemin kan komma att leda till ett ökat behov av stöd från 
socialtjänsten, särskilt hos individer som redan är utsatta. Nämnden behöver därför ha en beredskap 
för hur ökade behov ska hanteras och hur de kan förebyggas. 
Utifrån samhällsförändringar och invånarnas förväntningar, behöver nämnden framöver ha ett 
mycket stort fokus på hållbarhet och digitalisering, detta för att klara av att fortsätta ge stöd till 
individer som är i behov av samhällets insatser. 

Digitalisering 
Invånarna har höga förväntningar på nämndens insatser och ny teknik kan leda till ytterligare ökade 
förväntningar. Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter att utföra socialtjänst. Utan en ökad 
digitalisering kommer samhället inte klara av att leverera välfärdstjänster då det kommer att saknas 
både ekonomiska och personella resurser. Digital transformation handlar om att förändra genom att 
ta tillvara på de möjligheter som teknologin erbjuder. Detta kommer att frigöra tid och resurser för 
att möta invånarnas behov. 
Nämnden behöver skapa rätt förutsättningar för medarbetarna och säkra upp att de har kompetens 
att hantera de nya verktygen samt att driva den digitala transformationen. 

Hållbar socialtjänst 
Framtidens socialtjänst behöver vara hållbar. Det innebär att utforma en socialtjänst som bidrar till 
social hållbarhet med individen i fokus och med ett förebyggande perspektiv. I hållbarheten ingår 
att hålla en god kvalitet utan att kostnaderna ökar. Samhällsplaneringen behöver bli mer socialt 
inriktad och där behöver socialtjänsten tillföra social sakkunskap och underlag. 

I förslaget till ny socialtjänstlag, som föreslås träda i kraft 1 januari 2023, sägs att verksamheten ska 
bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den hållbara socialtjänsten 
ska tillgodose befintliga stödbehov samtidigt som den bidrar till att förebygga sådana behov i ett 
senare skede. En ökad satsning på tidiga eller förebyggande insatser kan till att börja med innebära 
ökade kostnader, men kan ses som en social investering sett till nyttan för individen och på längre 
sikt för ekonomin. 

Omvärldsanalys HR-perspektiv 
Kompetensförsörjning 
Förutsättningarna för kompetensförsörjningen är bättre än tidigare på kort sikt eftersom 
arbetsmarknaden kraftigt försämrats efter pandemin. På lång sikt så krävs ändå omfattande insatser 
för att säkra kompetensförsörjningen och rekrytering av framtidens medarbetare. Konkurrensen om 
medarbetare med kompetens inom både vård och pedagogik kommer bli hård då andelen äldre av 
befolkningen kommer öka markant och med det kommer vårdkompetens att behövas inom 
äldreomsorgen. 
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Kungsbacka kommun har antagit tre av SKL:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen. De 
är att använda kompetens rätt, utnyttja tekniken och låta fler arbeta mer. Den sista strategin kopplas 
starkt ihop med det nationella centrala avtal som SKL och kommunal skrivit för att nå heltid som 
norm. Förvaltningen har påbörjat arbetet med heltidsresan kopplat till den kommunövergripande 
handlingsplanen som finns. I Maj 2024 ska målen med avtalet uppnås. 

En fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet krävs för att kunna utveckla och behålla medarbetare i 
den utsträckning som är önskvärd. För hög personalomsättning har stora negativa konsekvenser på 
verksamheten, så även en för låg sådan. 
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6 Vår värdegrund 
För att framtiden ska växa och ta fart hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla 
sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur där vi har kundens fokus, litar på varandra 
och drar åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbetsplatskultur med hörnstenarna - vi 
välkomnar, vi tänker nytt, vi samarbetar och vi levererar - utifrån visionens slutord: här jobbar 
människor som vill, vågar och kan. 

När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott 
bemötande, vi är tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet 
för dem vi är till för. 
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7 Mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur 
politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. 
Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar 
fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i 
utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. 
Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad 
nämnderna och dess verksamheter ska uppnå. 

Varje mål har några fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen gäller för alla nämnder 
förutom Valnämnden, Överförmyndare i samverkan och Revisionen. Nämnden ska planera sin 
verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket görs genom att sätta nämndmål utifrån 
fokusområdena. Nämnden kan också utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen i sitt arbete. 
Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Eftersom målen gäller hela 
mandatperioden kan omfattningen av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan åren. 

Förvaltningen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan med aktiviteter för att nå målen samt 
följa upp den och redovisa till nämnden. Förvaltningarna också en kommungemensam 
genomförandeplan med prioriterade initiativ som syftar till att nå resultat inom komplexa områden 
som förvaltningarna inte kan lösa på egen hand. 

Samordning 
Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande 
målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär 
att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen. 
Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till 
måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. 

7.1 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. 
- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

28 24 15 5  

Invånarnas uppfattning om kommunen som en 
plats att bo och leva på (SCB:s 
medborgarundersökning) 

72 72 68 69  
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Antal påbörjade bostäder   501 234  

Antal färdigställda bostäder   418 248  

Anmälda brott per invånare (antal/100 000 
invånare)  4 729 4 338 5 087  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn  88% 89% 88%  

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn      

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt - helhetssyn      

7.1.1 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. Utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt ska den enskildes erfarenheter och 
kunskap beaktas tillsammans med bästa tillgängliga kunskap och medarbetarnas professionella 
kompetens.  
Stöd ska ges utifrån individens behov och förutsättningar. Helhetssyn, samordning, arbete utifrån 
verksamhetens processer, ett respektfullt bemötande och den enskildes delaktighet bidrar till nöjda 
och delaktiga brukare som får rätt insats på rätt nivå. 

Fokusområde 
Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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%  

Andel av avslag och delavslag som överklagas    2,5%  

Antal av nämndens överprövade beslut som 
ändras i högre instans    1  

Andel brukare med en genomförandeplan i 
egen regi LSS    53% 100% 

Andel brukare med genomförandeplan ifo, 
vuxen egen regi     100% 

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

  100% 87% 100% 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Andel brukare i gruppbostad som angivit att 
den får den hjälp hen vill ha  72%  81% 100% 

Andel brukare i servicebostad som angivit att 
den får den hjälp hen vill ha  58%  71% 100% 

Andel brukare i daglig verksamhet som 
angivit att den får den hjälp hen vill ha  85%  81% 100% 

Andel brukare boendestöd som angivit att den 
får den hjälp hen vill ha   90% 92% 100% 

Andel brukare sysselsättning som angivit att 
den får den hjälp hen vill ha   100% 87% 100% 

Andel personer som sammantaget är nöjd eller 
mycket nöjd med stödet från socialtjänsten   96% 76% 100% 

7.2 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. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

2,3 2,2    

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

65 73 74 45  

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 67% 68% 95% 100%  

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

99% 99% 99% 99%  

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

505 427 354 328  

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

0,1 0,17 0,14 0,1  
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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%  

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%  

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%  

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%  

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

  58% 70%  

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

  61% 80%  

Avfall från hushåll ska minska med 30% per 
invånare från 2020 till 2030. Startvärde 100, 
målvärde 2030 är 70. 

   100  

Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd. 
Startvärde 100, målvärde 2030 är 60. 

   100  

7.3 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. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

67 63 62 62  

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

3 3,2 3,4 3,3  

Sysselsatt dagbefolkning, antal  26 739 27 610   

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom 
Göteborgsregionen  5% 5%  5% 

Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år      

Antal nystartade företag per 1 000 invånare 
16–64 år (etableringsfrekvens)      

7.4 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. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

229 240 238 246  

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

2,4% 3% 2,2% 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. 

7,5  7,3   

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

13,9 13,9 13,8 14  

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

75% 73% 78% 82%  
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7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

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

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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. 

77 76  77,8  

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

80 77 91 91  

Invånarnas upplevelse om möjligheterna att 
aktivt delta i arbetet med utveckling av 
kommunen? (t.ex. medborgar-dialoger, 
samråd), (SCB:s medborgarundersökning) 

     

Invånarnas upplevelse av bemötande vid 
senaste kontakten med politiker, (SCB:s 
medborgarundersökning) 

     

Invånarnas upplevelse av bemötande vid 
senaste kontakten med tjänsteperson som 
arbetar i kommunen, (SCB:s 
medborgarundersökning) 

     

Antal e-tjänster      

7.5.1 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 
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kvinnor och män, flickor och pojkar samma möjlighet att forma sitt eget liv. Förvaltningen ska ha 
kvalitetssäkrade beslutsprocesser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

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

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Andel utredningar, kvinnor/flickor    40%  

Andel utredningar, män/pojkar    60%  

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  

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% 100% 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
- helhetssyn, andel (%) män   92% 86% 100% 

7.5.2 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 nämnden att attrahera och behålla kompetens är en fråga som påverkar Individ & 
Familjeomsorg i hög utsträckning. Nämndens arbete sker inom områdena attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla och avsluta medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar i arbetet med 
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att behålla medarbetare, bland annat genom att systematiskt arbeta med friskfaktorer. Nämnden 
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 2022. 

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

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Hållbart medarbetarengagemang    79%  

Andel chefer på Individ & Familjeomsorg 
som gått utvecklande ledarskap    87%  

Andel chefer över chef på Individ & 
Familjeomsorg som gått indirekt ledarskap    100%  

Personalomsättning    17,4%  

Korttidsfrånvaro (dag 1 - 14)    9,5%  

Långtidsfrånvaro (dag 15- )      

Andel stolta medarbetare    64,1%  

7.5.3 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 där 
digitalisering och användandet av ny teknik är en del i att möta dessa utmaningar. 
På Individ & Familjeomsorg nyttjas digitalisering och teknik för att individer med behov av stöd 
ska känna sig trygga, aktiva och självständiga med bibehållen integritet. Digitaliseringens 
möjligheter nyttjas också för att hitta smarta och effektiva arbetssätt. 
Individ & Familjeomsorgs arbete med digitalisering ska utgå ifrån Digitalplan 2020 – 2022. I denna 
beskrivs de närmaste årens arbete och satsningar på 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. 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

Bedömning utifrån SKR:s 
självskattningsverktyg LIKA Socialtjänst: 
”Brukare erbjuds digitala tjänster för ett 

självständigt liv” 

   Påbörjad  
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2022 

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

   Påbörjad  

Bedömning utifrån SKR:s 
självskattningsverktyg LIKA Socialtjänst: 
"Personalen kan arbeta mobilt och har då 
tillgång till den information de behöver samt 
har möjlighet att dokumentera mobilt" 

   Påbörjad  

Antal e- tjänster i förvaltningen    1  

Antal kartlagda och publicerade processer      

Antal processer där arbetssättet förändrats      
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8 Direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sättet 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 eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven 
som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstepersoner har en skyldighet att redovisa för 
politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 

8.1 Direktiv från kommunfullmäktige 

8.2 Direktiv från nämnden 

8.2.1 Förvaltningen ska vidta åtgärder för att säkra en hållbar budget i balans 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Förvaltningen skall vidta åtgärder för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi med en budget i balans 
och med bibehållen god kvalitet. Förvaltningen skall ha ett arbetssätt som innebär att löpande och 
årligen i genomförandeplaner beskriva hur möjligheterna att bedriva verksamheter och aktiviteter 
med nya arbets-, organisations- och finansieringsformer har beaktats. 

Fokusområde 
Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi 

8.2.2 Medarbetare på Individ & Familjeomsorg ska ha kunskap och kompetens för att 
upptäcka och stödja individer som utsätts för eller riskerar att utsättas för våld i 
nära relation, inklusive hedersrelaterat våld 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och 
livskvalitén för de som drabbas. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och 
yrkesgrupper.  Förutom att våldet innebär ett enormt lidande för de våldsutsatta och deras familjer, 
innebär det även kostnader för samhället. Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av våld i nära 
relation. 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 att upptäcka, 
förebygga och stödja individer som utsätts för eller som riskerar att utsättas för alla typer av våld i 
nära relation. Ett nära samarbete med andra förvaltningar och aktörer är nödvändigt för att lyckas. 

Fokusområde 
Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla 
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8.2.3 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 
En regional handlingsplan för suicidprevention är beslutad och en lokal handlingsplan är under 
framtagande. Utifrån dessa ska förvaltningen för Individ & Familjeomsorg skapa en struktur och 
arbetssätt för att nå ett framgångsrikt suicidpreventivt arbete för brukare/klienter, medarbetare och 
invånare i kommunen. 
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9 Verksamhetsmått 

9.1 Resursmått 

Delområde Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riket 2020 Budget 

2022 

Kommunfullmäktige 

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

 Kostnad 
missbruksvård vuxna 
kr/inv 

481 346 389   

 
Nettokostnadsavvikel
se LSS 

10% 10,4% 5,5%   

 
Nettokostnadsavvikel
se IFO 

3,8% -5% -5%   

 Kostnad 
funktionsnedsättning 
LSS boende kr per 
brukare 

1 391 202 1 462 461 1 398 150   

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

373 403 419   

 
Försäkringskassans 
andel av 
kostnadstäckningen 
för personlig 
assistans för egen 
regi 

60,81% 49% 47%   

 Kostnad per 
brukare, personlig 
assistans LSS egen 
regi 

  341   

 Kostnad per 
brukare, personlig 
assistans SFB egen 
regi 

  209   

9.2 Prestationsmått 

Delområde Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riket 2020 Budget 

2022 

Kommunfullmäktige 
 Fördelning mellan 

serviceboende och 
gruppboende (%) 

23% 26% 26%   
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Delområde Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riket 2020 Budget 

2022 

 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 

     

Nämnd 

 Invånare med 
insatser enligt LSS, 
andel (%) 

0,61% 0,61% 0,65%   

 Antal personer 
som har LSS-insats 
verkställd den 1 okt 

508 517 555   

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

90 84 93   

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

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

8 6 7   

 Antal dygn i 
institutionsplacering 
vuxen, köpta platser 

     

 Antal dygn i 
institutionsplacering 
barn och unga, köpta 
platser 

     

 Antal dygn i 
stödboende barn och 
unga, köpta platser 

     

 Antal dygn i 
boende missbruk, 
köpta platser 

     

9.3 Effektmått 

Delområde Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riket 2020 Budget 

2022 
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Delområde Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riket 2020 Budget 

2022 

Nämnd 

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

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 % 

80% 57% 76%   

 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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10 Personalfrågor med kommentarer 

10.1 Kompetensförsörjning 

10.1.1 Attrahera/rekrytera 

Nämnden kommer fortsätta arbeta med att förbättra den organisatoriska arbetsmiljön, på alla nivåer 
inom organisationen. De förändringar som genomförs utifrån att skapa en budget i balans behöver 
komma med en bibehållen eller bättre arbetsmiljö. 

Åtgärder planeras för att stärka chefernas förutsättningar för sitt uppdrag, utifrån det kommer vi att 
få positiva effekter på befintliga och framtida medarbetares uppfattning om oss som arbetsgivare. 

Vi fortsätter att mäta och följa upp vad våra medarbetare tycker om oss som arbetsgivare genom att 
göra pulsmätningar av arbetsmiljön. 

Satsningar på utbildning av medarbetare i verksamheten ska genomföras under året utifrån bedömda 
behov av kompetensutveckling. 

Förvaltningen ska ta emot fler elever och praktikanter i olika former, bland annat genom 
samarbetsavtal med Halmstad högskolas socionomutbildning. 

10.1.2 Utveckla/behålla 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet och förvaltningens arbete med att utveckla den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön, OSA, fortsätter. Samtidigt som nämnden arbetar för att behålla 
medarbetare har vi också ett uppdrag att skapa utvecklingsmöjligheter och intern rörlighet. 
Utveckling av verksamheten och dess kvalitet kommer att ha positiv effekt på våra medarbetares 
uppfattning om oss som arbetsgivare. Detta följer vi upp genom pulsmätningar av arbetsmiljön. 

Nämnden kommer fortsätta fokusera på chefens och ledarskapets betydelse för hälsa. En hög 
kontinuitet bland chefer är en nyckelfaktor för att behålla medarbetare. 

10.1.3 Avsluta 

Sammanfattning av avslutssamtal och exit-enkät följs upp. Underlaget ska ligga till grund för analys 
för att utveckla kompetensförsörjningsprocessen. 

Aktiviteter för att främja att tidigare medarbetare är ambassadörer för verksamheten skall planeras 
och genomföras. 

10.2 Personalmått 
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Andel heltid 72,1% 77,3% 77,4%   

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

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

Sjukfrånvaro Totalt 8,5% 8,1% 9,5%   
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Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Sjukfrånvaro 
Kvinnor 9% 8,4% 10%   

Sjukfrånvaro Män 6,3% 6,8% 6,8%   

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

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

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

Sjukfrånvaro, andel 
av sjukfrånvaro 60 
dagar eller mer 

  35,3%   

Anställda totalt 816 840 790   

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

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

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

Frisknärvaro 47,7% 49,5% 40,1%   

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

Frisknärvaro Män 55,8% 53,4% 42,8%   

Medelålder 43 44 45   

Personalomsättning 20% 17,8% 17,4%   

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

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

Långtidssjukfrånvaro 
Män 2,7% 3,8% 2,2%   
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11 Ekonomi med kommentarer 
Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudget 2022 och plan 2023 - 2024. 

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2022 och sammandrag investeringsbudget 
2022 - 2026. 

11.1 Driftbudget 
Ramfördelning driftbudget 

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Nämnd -2 044 -1 956 -1 956 

Stödfunktioner och central verksamhet 6 579 -67 278 -61 739 

Myndighet stöd och behandling -37 771 -225 124 -227 344 

Boende med särskild service 17 723 -212 431 -225 811 

Stöd i hemmet och sysselsättning 5 290 -83 344 -85 979 

Daglig verksamhet 2 442 -49 807 -50 662 

Privat assistans 1 057 -59 139 -60 639 

Summa -6 724 -699 079 -714 130 

Kommentar till ramfördelning driftbudget 
Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2021 om Kommunbudget 2022 och plan 2023 - 2024. 

Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela nämnden för Individ & Familjeomsorg 714,1  miljoner 
kronor 2022 inklusive kapitalkostnader. 

Ramen är uppräknad med 1,5% för löner och prisuppräkningar, samt volymökningar vilket ger ett 
tillskott på 15,1 miljoner kronor som tillförs nämnden. Ett tillskott om 2,4 miljoner kronor har 
ytterligare tillförts för extra satsningar. 
 
Verksamhetsområdena har fått uppräkning för löneökningar 2022 samt för prisjusteringar. 
Volymökningar har främst gjorts inom Boende med särskild service med 9,4 miljoner kronor för 
nya boenden. 
Ett omfattande effektiviseringsarbete har genomförts och målsättningen för detta 
effektiviseringsarbete var en budget i balans 2022. Förvaltningen har löpande redovisat åtgärder och 
effekter för nämnden. 

11.2  Investeringsbudget 
Investeringar (belopp i tkr) 

Investeringar Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024-
2026 

Löpande investeringar -981 -4 651 -2 651 -2 651 -7 953 
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Investeringar Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024-
2026 

Summa -981 -4 651 -2 651 -2 651 -7 953 

Kommentarer investeringsbudget 
Investeringarna avser löpande investeringar främst på boenden och daglig verksamhet, 
korttidsverksamheterna samt tekniska lösningar 
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12 Policys, planer och program 

12.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige 
Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Attestreglemente KF 2015-01-10 § 30 

Kvalitet KF 2013-08-13 § 101 

Barnkonventionen - policy KF 2014-11-11 § 

Konkurrensprövning KF 2011-02-01 § 8 

Reglemente för arkivmyndigheten KF 2019-04-09 § 45 

Vision 2030 KF 2017-06-16 § 94 

Översiktsplan för Kungsbacka kommun KF 2006-04-27 § 35 

Kommunikation KF 2019-12-10 § 194 

Fordon KF 2014-10-13 § 114 

Policy för upphandling KF § 2021-03-09 § 30 

Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar KF § 164/09 

Lokaler KF 2014-11-11 § 153 

Konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar KF 2011-02-01 § 8 

Kommunalt bostadstillägg i bostad med särskild service KF §100/16 

Personuppgifter - policy KF 2018-06-14 § 111 

Reglemente för nämnden för Individ & Familjeomsorg KF 2018-06-14 § 107 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) KF 2018-12-13 § 26 

Taxa för kopia av allmän handling KF 2021-04-13 § 65 

Lokala ordningsföreskrifter KF 2020-02-02 § 8 

Attestreglemente - tillämpningsanvisningar Ekonomichef 2015-05-01 

E-målbild 2020 FC 

Klimatstrategi KF 2018-12-13 § 257 

Invånardialog KF 2014 § 119 

Privata utförare KF 2016-10-11 § 144 

Direktupphandling KS 2018-08-28 § 185 

Förmåner till förtroendevalda KF 2018-12-13 § 260 

Arbetsgivarpolicy KF 2019-06-11 § 86 

Regler för tjänsteresor Ann-Charlotte Järnström 
2019-08-20 

Arbetsmiljömål KF 2020-10-06 § 119 

Självständigt liv-pris KF 2021-05-04 § 80 

Reglemente nämnden för Individ & Familjeomsorg KF § 50/16 
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12.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Delegeringsförteckning NIF § 6/2021 

Konkurrensutsättningsplan, pågår NIF § 115/2020 

Jämställdhetsplan, översyn pågår NFS § 126/2011 

Övergripande kvalitetskriterier NFS § 93/2015 

Arkivredovisning/Informationsredovisning NIF §27/2019 

Riktlinje - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete NIF § 34/2021 

Handbok i missbruksärenden NIF §92/2011 

Riktlinjer för verksamhetsbidrag NIF § 37/2016 

Internkontroll plan NIF §154/2020 

Lokalbehov 2020 - 2024 NIF § 139/2019 

Kvalitetsförklaring, förvaltningen för Individ & Familjeomsorg NIF §17/2019 

Riktlinje för individbaserad systematisk uppföljning NIF §92/2020 

Digitalplan 2020 - 2022 NIF § 106/2019 

Nämndbudget 2020, plan 2021 - 2022 NIF § 177/2019 

Taxor och avgifter 2020 NIF § 8/2020 

Investeringsplan 2021 - 2025 NIF § 177/2019 

12.3 Styrdokument beslutade av kommunstyrelsen 
Styrdokument Beslutande paragraf/År 

Riktlinjer för integration KS 2019-11-26 § 275 

Ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2020-02-18 § 32 
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13 Avgifter och taxor 
Tabell taxor och avgifter 

Taxa, Avgift Giltig fr o m Beslutad av, 
datum Anmärkning 

Omsorgsavgift/ Stöd i hemmet 2020-01-01 KS/2014:254 
§208 

Räknas upp 
årligen med 
basbelopp 

Boendestödinsats 2019-01-01 KS/2014:162§
210 

Räknas upp 
årligen med 
basbelopp 

Korttidsplatsomsorg 2019 -01-
012018-01-01 

*KS/2014:46§
11 

*1/30av 
maxtaxa**1/3
0 av 
helabonneman
g 

Korttidsplats mat 2018-01-01 **KS/2016:14
0 §97 

Avgiften 
justeras med 
service 
måltids 
prisjusteringar 
från och med 
2019. 

Trygghetslarm 2019-01-01 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Arbetet med en hållbar socialtjänst, oktober 2021 
 

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

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

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. 
 
För att klara att möta framtidens utmaningar med en bibehållen kvalitet och med en budget i balans 
behöver nämnd och förvaltning tillsammans skapa förutsättningar för att Individ & Familjeomsorg ska 
bli en hållbar socialtjänst.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-05  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
Grund för hållbar socialtjänst 
Framtidens socialtjänst behöver vara hållbar. Det innebär att utforma en socialtjänst som bidrar till 
social hållbarhet med individen i fokus och med ett förebyggande perspektiv. I hållbarhet ingår att 
hålla en god kvalitet utan att kostnaderna ökar. Samhällsplaneringen behöver bli mer socialt inriktad 
och socialtjänsten behöver tillföra social sakkunskap inom området.  
 
I förslaget till ny socialtjänstlag, som föreslås träda i kraft 1 januari 2023, sägs att verksamheten ska 
bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den hållbara socialtjänsten ska 
tillgodose befintliga stödbehov samtidigt som den bidrar till att förebygga sådana behov i ett senare 
skede. En ökad satsning på tidiga eller förebyggande insatser kan till att börja med innebära ökade 
kostnader, men kan ses som en social investering sett till nyttan för individen och på längre sikt för 
ekonomin. 
 
Förvaltningens arbete på väg mot en hållbar socialtjänst 
Pandemin har prövat förvaltningens förmåga att snabbt ställa om sin verksamhet för att möta 
individers aktuella behov av stöd och medarbetarna har visat prov på en mycket hög förmåga att arbeta 
på nya sätt och att hantera flera nya utmaningar. På mycket kort tid har det skett en kunskaps- och 
kompetenshöjning när det gäller nyttjandet av digitala verktyg, vilket har inneburit att förvaltningen 
har förflyttat sig stora steg framåt inom digitaliseringens område. Nämndens möjligheter att ta sig an 
framtida utmaningar kan efter hur pandemin har hanterats, sägas vara mycket god. 
 
Områden som Individ & Familjeomsorg behöver fortsätta fokusera på och utveckla för att bli en 
hållbar socialtjänst beskrivs nedan. Individ & Familjeomsorg behöver också se över möjligheterna att 
bedriva verksamheter och aktiviteter med nya arbets-, organisations- och finansieringsformer. 

Ekonomisk hållbarhet 
Ytterst är det ekonomin som sätter gränser för verksamheten. Verksamheten ska utformas på ett 
ändamålsenligt sätt och en hög effektivitet ska uppnås inom ramen för tilldelad budget. Om nya 
insatser, verksamheter eller tjänster ska införas behöver antingen medel tillskjutas eller en annan 
insats, verksamhet eller tjänst tas bort. 
 
En stor del av det underskott som nämnden har haft de senaste åren beror på strukturella faktorer 
motsvarande cirka 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. För en långsiktigt hållbar budget och en effektiv verksamhet behöver Individ & 
Familjeomsorg tillgång till fler bostäder med särskild service.  
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Ambitionsnivåer 
Det finns ett stort behov av insatser samtidigt som resurserna är begränsade. Vad som utgör invånarnas 
behov av socialtjänst är ett resultat av invånarnas sammantagna upplevda vårdbehov, kommunens 
ambitionsnivå samt tolkning av begreppen ”skälig levnadsnivå” i socialtjänstlagen och ”goda 

levnadsvillkor” i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
 
För att förbättra effektiviteten behöver nämnden behöver tydliggöra ambitionsnivåer för förvaltningen 
genom styrande dokument. Arbete med att ta fram riktlinjer för ambitionsnivå har påbörjats under 
hösten. 

Digitalisering 
Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter och metoder att utföra socialtjänst och en utveckling mot 
en ökad digitalisering är nödvändig för att klara uppdraget. Utan en ökad digitalisering kommer 
socialtjänsten inte kunna ge de insatser som är nödvändiga då det kommer att saknas både ekonomiska 
och personella resurser. Digital transformation handlar om att förändra genom att ta tillvara på de 
möjligheter som teknologin erbjuder. Detta kommer att frigöra tid och resurser för att möta invånarnas 
behov.  
 
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. 
 
Nämnden behöver skapa rätt förutsättningar för medarbetarna och säkra upp att de har kompetens att 
hantera de nya verktygen samt att driva den digitala transformationen. 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. 

Aktuellt arbete med digitalisering 
Under pandemin har kunskapen om digitala verktyg ökat betydligt. De medarbetare på förvaltningen 
som har möjlighet att arbeta på distans har utvecklat sin kompetens att använda de digitala kanaler som 
erbjuds.  
 
Individ & Familjeomsorg deltar i samverkansplattformen AllAgeHub 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. 
 
Förvaltningen testar appen Wellbee för individer med kognitiva svårigheter. Personal kan via telefon 
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lägga in instruktioner och påminnelser med bildstöd vilket gör den enskilde mindre beroende av att 
personal utför vissa moment i vardagen. 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. 
 
Förvaltningen genomför processkartläggningar med syfte att skapa en processorienterad organisation 
med enhetliga och effektiva arbetssätt. Effekter som uppnåtts är samsyn inom kartlagda områden och 
en tydlighet inom vilka områden det behöver arbetas mer med. 

Förebyggande arbete 
Med förebyggande arbete inom socialtjänsten avses insatser som förhindrar eller motverkar uppkomst 
av sociala problem och social utestängning. Genom att lägga resurser på förebyggande och tidiga 
insatser kan kostnader för sociala problem och mer ingripande framtida insatser minskas och bidrar till 
både ekonomisk och social hållbarhet. 

Aktuellt förebyggande arbete 
Individ & Familjeomsorg bedriver förebyggande arbete och tidiga insatser på samhällsnivå, gruppnivå 
och individnivå. 
 
Samhällsnivå: 

- Informationsmaterial från Socialstyrelsen skickas till alla föräldrar som skiljer sig med 
kontaktuppgifter till familjerätten. 

- Tillsammans för varje barn. 
- Deltagande på öppen förskola. 
- Föräldratelefon dit alla kommunens föräldrar kan ringa. 
- Medverkan i BRÅ. 

 
Gruppnivå: 

- Föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus, BiFF 
- Serviceinsats för barn i missbruksmiljö, BIM 
- Serviceinsats för barn med psykiskt sjuka föräldrar, BIP 
- Serviceinsats för barn i våldsmiljöer, BIV 
- Barngrupp Skilda världar (serviceinsats) 
- Cope-utbildning 
- Föräldragrupp för föräldrar vars ungdomar har ett riskbruk/skadligt bruk/beroende  

(serviceinsats) 
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Individnivå: 
- Servicesamtal för barn och unga efter att skyddsbedömning är gjord på öppenvård barn och 

unga. 
- Skolfam är förebyggande för att ge ökade möjligheter för familjehemsplacerade barn att klara 

målen i skolan 
- Familjerådgivningen är förebyggande för att undvika separation eller för att få hjälp att 

genomföra en separation så att den blir så bra som möjligt. 
- Servicesamtal för vuxna via Vändpunkten  
- Servicesamtal för vuxna via boendegruppen, vräkningsförebyggande 
- Hyresgaranti i undantagsfall 
- Servicesamtal i form av anhörigstöd till de personer som har en anhörig med riskbruk/skadligt 

bruk/beroende 
- Servicesamtal i form av familjearbete efter skyddsbedömning 
- Servicesamtal via Familjefridsteamet för våld i nära relation genom att kommuninvånare kan 

ringa direkt 
- SSPF, samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. 

Samhällsplanering 
Socialtjänsten har ett ansvar att medverka i samhällsplaneringen och det ska bygga på nämndens 
sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i 
kommunen. 
  
Individ & Familjeomsorg ges möjlighet att yttra sig när nya planprogram tas fram.  

Kompetensförsörjning 
Hårdare konkurrens om kompetens är en stor utmaning för kommunal service. Omfattande insatser 
krävs för att säkra kompetensförsörjningen och rekrytering av framtidens medarbetare. 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. 

Aktuellt arbete med kompetensförsörjning  
Förvaltningen kommer fortsätta fokusera på chefens och ledarskapets betydelse för hälsa. En hög 
kontinuitet bland chefer är en nyckelfaktor för att behålla medarbetare. 
 
Pulsmätningar av arbetsmiljön görs regelbundet, för att hitta områden som behöver fokuseras på. 
 
Satsningar på utbildning av medarbetare ska genomföras utifrån bedömda behov av 
kompetensutveckling. 
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Förvaltningen ska ta emot fler elever och praktikanter i olika former. 
Aktiviteter för att främja att tidigare medarbetare är ambassadörer för verksamheten skall planeras och 
genomföras. 
 
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare kommer förvaltningen fortsätta erbjuda möjlighet att 
arbeta på distans där arbetet så tillåter. 

Samverkan med civilsamhället 
En del i att lösa välfärdsutmaningen kan vara en utökad samverkan med civilsamhället. Samverkan 
kan ske utifrån olika syften. Det kan vara ett sätt att bredda den service som kommunen kan erbjuda 
och även att nyttja den kompetens som civilsamhället besitter. 
 
Individ & Familjeomsorg har samverkan med civilsamhället idag men ser att det är ett 
utvecklingsområde. Ett arbete pågår för att ta fram riktlinje för samverkan med civilsamhället. 

Konkurrensutsättning 
Kungsbacka kommuns policy om konkurrensutsättning säger att kommunens välfärdsverksamheter ska 
vara öppna för alternativa utförare och driftsformer och att konkurrensutsättning syftar till ökad 
valfrihet, kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet. Grunden är att all verksamhet får utmanas, dock 
inte myndighetsutövning. Nämnderna ska kontinuerligt pröva och ta ställning till i vilken form deras 
verksamhet ska bedrivas. Nämnderna bör dels planera för olika alternativa driftsformer, dels ta 
ställning till de initiativ till alternativa driftsformer som uppkommer i verksamheten. 
 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har fattat beslut om konkurrensutsättningsplan och årsplan för 
2021-2022. Syftet med konkurrensutsättningsplanen är att ge långsiktiga planeringsförutsättningar för 
att konkurrensutsätta verksamhet inom nämndens verksamhetsområde. Planen beskriver nämndens 
viljeinriktning och inställning till vilka områden som är möjliga och lämpliga att konkurrensutsättas.  
 
Under 2021-2022 kommer förvaltningen arbeta med att uppdatera förfrågningsunderlaget för LOV av 
ledsagning och avlösarservice samt att återuppta samarbetet med förvaltningen för Vård & Omsorg för 
att tillsammans certifiera och följa upp avtal enligt riktlinjer och beslut. Förvaltningen behöver även 
uppdatera rutinerna samt ta fram ett aktuellt informationsmaterial som informerar brukarna om 
valfrihet. 

Det goda samtalet 
Nämnden för individ & Familjeomsorg arbetar med ”Det goda samtalet”, en dialog för samspel mellan 

politik och medarbetare och politik och föreningar. Syftet är att bygga upp kunskap om varandras 
uppdrag med en tillitsfull och aktiv dialog som främjar verksamhetsutveckling både för invånarna samt 
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för medarbetare och politiker. Nämnden har för avsikt att bjuda in samtliga medarbetare i 
förvaltningen till det goda samtalet. 
 
Under hösten har hittills dialoger hållits med fyra medarbetargrupper. 
 

Ekonomisk uppföljning per den 30/9-21 
(Belopp i tkr) Budget 

helår 
Utfall 
ack sep 

Prognos 
april 

Prognos 
maj 

Prognos 
augusti 

Prognos 
september 

Nämnd -1 956  - - 350 350 
Förvaltningsledningskontoret -67 278  2 000 2 500 7 100 6 200 
Myndighet, stöd och 
behandling 

-225 124  -30 300 -30 800 -29 060 -29 750 

Bostad med särskild service -212 431  7 150 12 030 9 540 10 490 
Stöd i hemmet och 
sysselsättning 

-83 344  4 400 4 400 5 105  6 805 

Daglig verksamhet -49 807  4 700 6 000 4 500 4 200 
Privat assistans -59 139  3 500 3 500 3 000 2 300 
Årets resultat -699 079  -8 550 -2 370 535 595 
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Lokalbehov 2023-2027 - Individ & Familjeomsorg 
 

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar Lokalbehov 2023-2027 - Individ & Familjeomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ska besluta om sina lokalbehov för nästkommande planperiod 2023-2027 och beskriva 
behovet uttryckt i form av volymmått och användningsområde. 

Lokalbehoven är en del av och ingår i kommunbudgeten som beslutas av kommunfullmäktige varje 
år. Lokalbehoven följs regelbundet upp och rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Det pågår även ett löpande samarbete mellan förvaltningarna där Service är sammankallande. 
Representanter från samtliga förvaltningar träffas då regelbundet och diskuterar befintliga och 
kommande lokalbehov. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-30 

Lokalbehov 2023-2027 - Individ & Familjeomsorg 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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1 Allmänt om kommunens övergripande lokalplanering 

Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av Sveriges 

starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar med i genomsnitt 1 000 per år. 

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i olika lokaler. Dessutom förmedlar 

kommunen olika slags boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad på vanligt sätt. 

Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända familjer samt 

socialt utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler och boenden. 

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de kommande fem åren med fokus på det femte 

året. Till hjälp används befolkningsprognoser. Behoven sammanställs i en lokalplan som utgör del 

av kommunens flerårsbudget. 

Lokalbehoven bereds och omsätts i olika lösningsalternativ som utgår från kommunens lokalpolicy: 

"Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och 

kostnadseffektiva lokaler över tiden". 

Hänsyn måste även tas till kommunens övergripande mål när lokalbehoven bereds. 

• En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

• En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

• Bästa företagsklimatet i Västsverige 

• I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

• Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Mer om de övergripande målen finns på Kungsbackas hemsida. 

För att nå målen behöver vi inom kommunens förvaltningar samarbeta vad det gäller lokalfrågor 

och samutnyttja lokaler. 

  

Hantering av lokalbehov 

 

Process över lokalplanering 

  

Behovsbeskrivning 

För att lokalbehoven på bästa sätt ska kunna beredas behöver dessa beskrivas och motiveras för att 

beslutsunderlaget för nämnderna, lokalgruppen och budgetberedningen ska bli så fullständig som 

möjligt. En fullständig behovsbeskrivning gör det möjligt för Lokalgruppen att finna lämplig 

lösning, göra rimlig kostnadsbedömning samt tidsbedömning. 
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Nämndens ansvar; Nämnderna ska i behovsbeskrivningarna beskriva behovet uttryckt i form av 

volymmått tex antal barn eller antal boendeplatser eller verksamhetsfunktioner. 

Befolkningsprognoserna ska utgå från kommunens gemensamma befolkningsprognoser som finns 

på Insidan; Start/ Hur vi arbetar / gemensamma arbetsområden / Samhällsbyggnad / 

Befolkningsprognoser 

Nämnderna ska beskriva vilka strategiska utgångspunkter, lagstiftning och övriga faktorer som 

påverkar lokalbehovet år 2027 inom respektive lokaltyp. 

Lokalbehoven specificeras därefter i tabeller under aktuell lokaltyp i avsnitt 2.1.X. 

För att underlaget ska bli så komplett som möjligt ombeds nämnderna därför även kategorisera och 

beskriva konsekvenser i de fall lokalbehovet ej kommer kunna lösas i tid. 

Beskrivning och motivering görs dels genom att fylla i tabellerna och dels genom att fylla i 

behovsbeskrivningar. 

  

Kategorisering 

Nämnderna beskriver till vilken kategori varje lokalbehov hör enligt stoppljus nedan. 

Prioriteringsprincipen är att de gröna behoven prioriteras före de röda. Detta görs i tabellerna i 

avsnitt 2.1.x. 

  

 

  

Beskriv verksamhetens driftkostnadskonsekvenser som eventuellt uppstår samt de mål som 

eventuellt inte uppnås. Kvalitetspåverkan beskrivs i andra hand. Tex vad innebär ett års förskjutning 

rent ekonomiskt i förhållande till önskad tidplan. 

För att möjliggöra beredning behöver lokalbehoven beskrivas väl samt vara beräkningsbart genom 

exempelvis volymmått. 

  

Beredning av lokalbehov  

Alla lokalbehov kommer att prioriteras gemensamt mellan kommunens övergripande lokalplanerare 

och förvaltningarnas lokalansvariga för att uppnå bästa samutnyttjande samt lokalekonomi, även 

driftsekonomi för kommunen som helhet, av kommunala lokaler. 

Det är den kommungemensamma lokalgruppen som ansvarar för sammanställningen och ger 
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förslag till prioriterad lokalplan till budgetberedningen. Lokalplanen blir sedan en del av 

kommunbudgeten som Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om. Kommunens lokalplanerare 

kommer stämma av lösningsalternativen med förvaltningarnas lokalansvariga under 

budgetprocessen. 

Den av nämnden beslutade lokalbehov inklusive behovsbeskrivningar ska lämnas in senast 

den 29 oktober 2021. 

  

Lokalhyra 

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden budgeteras centralt. Nämnden erhåller 

ramhöjning för del av hyra när lokalen är klar att tas i bruk. Från och med år 2021 erhåller 

nämnderna ramtilldelning motsvarande 80 procent av lokalhyran, resterande 20 procent finansieras 

inom respektive nämnds ram. 
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2 Lokalbehov 2023-2027 

Anvisning 

 

Varje nämnd ska besluta om sina lokalbehov för nästkommande planperiod 2023-2027 med fokus 

på år 2027. 

Behovsbeskrivning 

Till varje lokalbehov ska bifogas en uppdaterad behovsbeskrivning. Mall för behovsbeskrivning 

finns på insidan: Start / Hur vi arbetar / Gemensamma arbetsområden / Ekonomi / 

Ekonomihandboken / Budgetarbete / Kommunbudget /Lokalplan 

Varje lokalbehov ska beskrivas och motiveras för att beslutsunderlaget för nämnderna, 

lokalgruppen och budgetberedningen ska bli så fullständig som möjligt. Ett komplett 

beslutsunderlag behövs dels för att lokalbehovet ska kunna tillgodoses så bra som möjligt, dels 

för att en eventuell nödvändig prioritering av lokalbehovet i ett senare skede av budgetprocessen 

ska bli så rätt som möjlig. Behovsbeskrivningarna görs i word/pdf och läggs därefter in som 

bilagor i Stratsys. 

Samutnyttja lokaler 

Det är av högsta grad viktigt att se över om det är möjligt att samutnyttja kommunens 

lokaler/lokalfunktioner. 

Verksamhetsanpassningar 

Verksamhetsanpassningar, dvs förändring av befintliga lokaler, ska enbart tas upp i lokalplanen 

om de är komplexa, har sin troliga lösning i en utbyggnad och/eller bedöms kosta mer än 

500 000 kr. 

Lokalgruppens ansvar: 

Lokalbehoven kostnadsbedöms av SE Lokalförsörjning. Kostnadsbedömningen omfattar i 

allmänhet projektledning, byggnation, infrastruktur, markarbeten samt inredning och utrustning. 

Bedömningarna görs efter det att nämnderna lämnar in sina lokalbehov och ingår inte i det 

material som nämnderna ska lämna in. 

Den av nämnden beslutade lokalplanen inklusive bilagor ska lämnas in senast den 29 

oktober 2021. 

Vid frågor kring lokalplanen kontakta lokalplanerare Yvonne Ohlsson eller Semir Robovic. Vid 

frågor kring rapporten kontakta controller Maria Carlsson. 
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2.1 Nämndens lokalbehov 

Anvisning 

 

Nämndens lokalbehov specificeras under den aktuella lokaltypen. Om någon nämnd har någon 

annan lokaltyp än de som syns i rapporten, kan ytterligare lokaltyper väljas genom att 

enhetsanpassa rapporten. 

Den av nämnden beslutade lokalbehov inklusive behovsbeskrivning ska lämnas in senast 

den 29 oktober 2021. 

Vid frågor kring lokaltyper och enhetsanpassningar kontakta Controller Maria Carlsson 

  

2.1.1 Bostad med särskild service 

Anvisning 

 

Här beskriver nämnden behoven av BMSS (bostad för särskild service) i syfte att ge läsaren 

kännedom om vilka principer och lagkrav som är styrande och påverkar behoven. 

Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS eller enligt socialtjänstlagen, SoL, kan utformas som en gruppbostad eller 

servicebostad. 

Gruppbostäder är boenden för individer som har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad, där 

det är nödvändigt att personal finns till hands dygnets alla timmar. Gruppbostaden består av ett 

mindre antal lägenheter som är samlade kring lokaler för gemensamma aktiviteter samt 

personalutrymmen. En fast personalgrupp täcker de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och 

kulturella intressen.  

Servicebostäder är boenden för individer med mindre omfattande stödbehov än vid en gruppbostad. 

Servicebostäder är att se som ett mellanting mellan gruppbostad och ordinärt boende. En 

servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast 

personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i 

samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten i 

den omfattning som han eller hon behöver. 

Prognostiseringen av framtida behov utgår från befolkningsprognosen, vilken årligen tas fram av 

Kommunstyrelsens förvaltning samt antal beslut som har fattats en period bakåt i tiden. 

Ett beslut om bostad med särskild service beviljas enligt LSS och tas av biståndshandläggare och 

placering kan därefter ske i en gruppbostad eller en servicebostad. De parametrar som framförallt 

påverkar det framtida behovet av platser är lagar och förordningar som påverkar 

biståndsbedömningen samt den demografiska utvecklingen. 

Individerna bor länge i sina bostäder då det finns ett varaktigt, ofta livslångt behov av stöd, service 

och omvårdnad. Om behoven ändras behöver det finnas möjlighet till en boendekedja: gruppbostad 

– servicebostad - ordinärt boende med boendestöd. En ökad flexibilitet i detta sammanhang avser 

två delar. Det ska finnas en möjlighet till rörlighet mellan de olika boendeformerna, då 

verksamheterna innehåller olika stödnivåer för målgruppens skiftande behov. Det ska vara möjligt 
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för personer att kunna flytta från en gruppbostad till en servicebostad och tvärtom, för att få stöd, 

service och omsorg utifrån ett förändrat, stadigvarande behov. Den andra delen är att inför 

nybyggnation planera utformningen så att omställning kan ske mellan de olika boendeformerna. 

För att skapa möjlighet att gå vidare till ordinärt boende med stöd är verksamheten i behov av några 

lägenheter årligen från det kommunala bostadsbolaget. Idag finns behov av ca fem lägenheter och 

det tillkommer behov av ca fem lägenheter årligen. Detta behov finns med under 2.1.1.1. 

Individ och Familjeomsorg har ett underskott på servicebostäder då det historiskt har byggts 

huvudsakligen gruppbostäder. Idag bor det individer i gruppbostäder som skulle kunna byta 

boendeform och flytta till servicebostad i stället. För att möjliggöra en flytt från gruppbostad till 

servicebostad behövs en större tillgång till servicebostäder. 

Under 2021 har en person flyttat inom boendekedjan. Förvaltningen arbetar med att motivera 

individer att flytta om behoven har ändrats stadigvarande och/eller individens förmågor har 

utvecklats, framför allt från gruppbostad till servicebostad. Att personer bor kvar i boenden som inte 

är anpassade efter deras behov innebär en misshushållning med resurser. Genom att kunna byta 

boendeform ges den enskilde möjlighet att bibehålla och utveckla sina förmågor utifrån ett anpassat 

stöd i rätt boendeform. Dessutom används kommunens ekonomiska resurser på ett mer effektivt 

sätt. 

Under 2019 och 2020 har stödbehovsmätningar gjorts för individer som bor i kommunens bostäder 

med särskild service. Under 2019-2021 har anpassningar av personalresurser gjorts utifrån 

stödbehovsmätning. 

Förvaltningen har tillsammans med förvaltningen för Service tagit fram riktlinjen Koncepthandling 

för bostad med särskild service, som ett led i att nyttja resurserna på ett bättre sätt. Den nya 

riktlinjen har beslutats av nämnden för Individ och Familjeomsorg och nämnden för Service och 

ersätter Riktlinje för utformning vid ny- eller ombyggnation av gruppbostad i Kungsbacka. Den nya 

riktlinjen innebär att nybyggnation av bostad med särskild service görs i standardiserad form vilket 

ger en ökad flexibilitet och möjlighet att flytta mellan boende men även att bo kvar under hela livet. 

I kommunen finns idag ca 10 personer med ej verkställt beslut om bostad med särskild service. 

Förvaltningen köper även platser på externa boenden, i dagsläget handlar det om ca 32 platser. 

Förvaltningen bedömer att ungefär hälften av de som idag bor på externt boende kan flytta tillbaka 

till Kungsbacka när det finns boende att erbjuda i kommunen. 

Behovet av bostad med särskild service kommer att öka med prognostiserat 19 brukare per år under 

de närmaste åren. Av ökningen beror ca 4 personer på befolkningsökningen i kommunen. 

Bostäder med särskild service är inplanerade i samband med byggnation av nya områden i 

kommunen eller vid ombyggnad av befintliga områden. Kommunen har ökat antalet planerade 

byggnationer av boenden med särskild service, men det kommer ändå dröja en lång tid innan 

förvaltningens behov är täckta. Skulle det bli förseningar i planerade projekt kommer det skapa 

höga alternativkostnader för förvaltningen då fler platser behöver köpas externt. 

Barnboende 

Behovet av ett nytt barnboende har utretts och bedömningen är att i dagsläget finns inget behov, 

men beräknat på inflöde kommer det finnas behov av ett barnboende med 4 platser tidigast år 2023. 

Förvaltningen köper idag 4 platser av extern utförare men dessa barn kommer inom de närmsta åren 

bli myndiga. 

Ekonomiska konsekvenser 
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LSS är en rättighetslagstiftning. Kommunen ska tillgodose behoven, av myndighetsfunktionen 

beviljade insatser. Kostnaderna för ett ej verkställt beslut om bostad med särskild service kan bestå 

av följande poster: 

Kostnader per icke verkställt beslut om boende med 

särskild service per år: 
 

Utebliven del i interkommunala 

kostnadsutjämningssystemet 
969 181 kr 

Särskild avgift 1 000 000kr 

I de fall kommunen saknar boendeplatser på hemmaplan ska boende erbjudas att köpas externt. En 

genomsnittlig plats på gruppbostad köpt i extern regi kostar 80% mer än i egen regi, för 

servicebostäder är skillnaden 42%. Det motsvarar en kostnadsökning för kommunen om ca 960 000 

per år för en gruppbostadsplats och ca 250 000 per år för en servicebostadsplats. 

Extra snittkostnader för placeringar i externa boende 

per brukare och år: 
 

Servicebostad 250 000 kr 

Gruppbostad 960 000 kr 

  

Lokalbehov bostad med särskild service 

Anvisning 

 

Nämndens behov av nya gruppbostäder uttrycks nedan i form av antal boendeplatser. 

Lokalbehoven avser åren 2023-2027. År 2022 avser behov i den redan beslutade lokalplanen, året 

finns med i tabellen som information. Nya behov för 2022 kan inte tas upp här. 

I tabellerna ska behoven kategoriseras enligt stoppljusen (se avsnitt 1). Kategorisering enligt 

stoppljus är att de gröna behoven kommer prioriteras före de röda. Prioriteringsordning kommer 

att fyllas i gemensamt kommunens övergripande lokalplanerare och förvaltningens lokalansvariga 

i tabellerna. 

 

Löpnr Beskrivning 
Kategoriser

a 
Prioritet 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Plan 

2027 

413 Bmss barn  -    4   

414 Bmss Anneberg  -    12   

502 Bmss Söderstaden  -  10     

504 Bmss Björkris  -   10    

507 Bmss  -  12     

508 a Bmss  -   12    

508 b Bmss     12    

508 c Bmss     8    
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Löpnr Beskrivning 
Kategoriser

a 
Prioritet 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Plan 

2027 

508 d Bmss      2   

508 e Bmss  -    12   

508 f Bmss      6   

508 g Bmss       12  

508 h Bmss       6  

508 i Bmss       2  

508 j Bmss   
(12-

)16 
     

510 Ordinärt boende   5 5 5 5 5 5 

 Bmss        18 

 Summering:         

 

Anvisning 

 

Nämndens lokalbehov för servicebostäder uttrycks i antal lägenheter. Lokalbehoven avser åren 

2023-2027. År 2022 avser behov i den redan beslutade lokalplanen, året finns med i tabellen som 

information. Nya behov för 2022 kan inte tas upp här. 

I tabellerna ska behoven kategoriseras enligt stoppljusen (se avsnitt 1). Kategorisering enligt 

stoppljus är att de gröna behoven kommer prioriteras före de röda. Prioriteringsordning kommer 

att fyllas i gemensamt kommunens övergripande lokalplanerare och förvaltningens lokalansvariga 

i tabellerna. 

 

Löpnr Beskrivning 
Kategoriser

a 
Prioritet 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Plan 

2027 

   -       

   -       

   -       

 Summering:         

2.1.2 Daglig verksamhet 

Anvisning 

 

Här beskriver nämnden behoven av lokaler för daglig verksamhet i syfte att ge läsaren kännedom 

om vilka principer och lagkrav som är styrande och påverkar behoven. 

Individer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få daglig 

verksamhet. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
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hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som ska vara meningsfull och erbjuda stimulans, 

utveckling och gemenskap utifrån den enskildes behov. Syftet med insatsen är att bidra till den 

personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. 

Daglig verksamhet har idag flera små lokaler runt om centrala Kungsbacka och en del av dessa är 

rivningskontrakt som behöver ersättas. Förvaltningen tillsammans med förvaltningen för Service 

undersöker möjligheten att flytta flera verksamheter till Kyrkskolan för att på så sätt effektivisera 

resurserna. 

Prognosen för en kommande femårsperiod är en ökning med ca 20 deltagare/år. 

Genom ett ökat samarbete med företag och andra organisationer för att ta fram företagsplacerade 

grupper inom daglig verksamhet, kan behovet av lokaler för daglig verksamhet komma att minska. 

Ekonomiska konsekvenser vid eventuell brist 

LSS är en rättighetslagstiftning. Kommunen ska tillgodose behoven, av myndighetsfunktionen 

beviljade insatser. Kostnaderna för ett ej verkställt beslut om daglig verksamhet kan bestå av 

följande poster: 

Kostnader per icke verkställt beslut om daglig 

verksamhet per år: 
 

Utebliven del i interkommunala 

kostnadsutjämningssystemet 
212 725 kr 

Särskild avgift 1 000 000 kr 

  

Lokalbehov daglig verksamhet 

Anvisning 

 

Nämndens behov av nya lokaler för daglig verksamhet uttrycks nedan i form av antal platser. 

Lokalbehoven avser åren 2023-2027. År 2022 avser behov i den redan beslutade lokalplanen, året 

finns med i tabellen som information. Nya behov för 2022 kan inte tas upp här. 

I tabellerna ska behoven kategoriseras enligt stoppljusen (se avsnitt 1). Kategorisering enligt 

stoppljus är att de gröna behoven kommer prioriteras före de röda. Prioriteringsordning kommer 

att fyllas i gemensamt kommunens övergripande lokalplanerare och förvaltningens lokalansvariga 

i tabellerna. 

  

 

Löpnr Beskrivning 
Kategoriser

a 
Prioritet 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Plan 

2027 

707 
Daglig verksamhet, ersättning 

Ejdern, Oasen 
 -   x    

 
 Ersättningav daglig verksamhet 

Kungsgruppen och Emmaus  
 - X      
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Löpnr Beskrivning 
Kategoriser

a 
Prioritet 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Plan 

2027 

 
Samlokalisera flera små 

verksamheter till Kyrkskolan 
 - X      

 Summering:         

2.1.3 Korttidsvistelse 

Anvisning 

 

Här beskriver nämnden behoven av lokaler för korttidsvistelse i syfte att ge läsaren kännedom om 

vilka principer och lagkrav som är styrande och påverkar behoven. 

En person med funktionsnedsättning kan tillfälligt behöva bo utanför sitt eget hem under kortare 

eller längre tid. En sådan insats kallas korttidsvistelse och kan organiseras som korttidshem, 

stödfamilj eller som läger. Insatsen ska kunna erbjudas regelbundet eller vid akuta behov i 

familjen. 

Insatsen kan ges till både barn och vuxna. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för 

avkoppling och att individen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.  

På ett korttidshem kan barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning vistas i hemlik 

miljö. Korttidshemmen har strukturerad och individanpassad verksamhet. Här används olika 

individanpassade scheman och hjälpmedel, samt rutiner kring rum, tid och färg.  

Tanken med läger är att berika tillvaron och avlasta föräldrar och anhöriga. På läger ges barn och 

unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) möjlighet att träffa andra unga i samma 

situation och prova på nya aktiviteter. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett 

samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är adhd, autismspektrumtillstånd 

(AST) och Tourettes syndrom. 

Korttidshem 

Idag bedriver förvaltningen korttidshem i tre lokaler, Kyvik, Skogsallén och Tölö. Kyvik har ersatt 

en tidigare lokal vilket förväntas ge bättre förutsättningar för verksamheten, exempelvis genom att 

verksamheten för barn och vuxna separeras samt bättre tillgång till kommunal transport. 

Korttidshemmen har idag ca 65 brukare. 

Lägervistelse 

Förvaltningen erbjuder lägervistelse i tre olika lokaler, Smarholmen, Råglyckan och Elektronen 

(ska flytta till Fyren i november 2021). 

I nuläget ser förvaltningen inget behov av nya lokaler för lägerverksamheten. 

Lägerverksamheten har idag ca 100 barn och ungdomar mellan 6-21 år. 

Ekonomiska konsekvenser vid eventuell brist 

LSS är en rättighetslagstiftning. Kommunen ska tillgodose behoven, av myndighetsfunktionen 

beviljade insatser. Kostnaderna för ett ej verkställt beslut om korttidsverksamhet/hem kan bestå av 

följande poster 
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Kostnader per icke verkställt beslut om korttidshem 

per år: 
 

Utebliven del i interkommunala 

kostnadsutjämningssystemet 
292 057 kr 

Särskild avgift 1 000 000 kr 

  

Lokalbehov korttidsvistelse 

Anvisning 

 

Nämndens behov av nya lokaler för korttidsvistelse uttrycks nedan i form av antal platser. 

Lokalbehoven avser åren 2023-2027. År 2022 avser behov i den redan beslutade lokalplanen, året 

finns med i tabellen som information. Nya behov för 2022 kan inte tas upp här. 

I tabellerna ska behoven kategoriseras enligt stoppljusen (se avsnitt 1). Kategorisering enligt 

stoppljus är att de gröna behoven kommer prioriteras före de röda. Prioriteringsordning kommer 

att fyllas i gemensamt kommunens övergripande lokalplanerare och förvaltningens lokalansvariga 

i tabellerna. 

 

Löpnr Beskrivning 
Kategoriser

a 
Prioritet 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Plan 

2027 

   -       

   -       

   -       

 Summering:         

2.1.4 Bostäder 

Anvisning 

 

Här beskriver nämnden behoven av bostäder lokaler i syfte att ge läsaren kännedom om vilka 

principer och lagkrav som är styrande och påverkar behoven. 

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, har kommunen en skyldighet att erbjuda bostäder åt helt bostadslösa 

individer i olika livssituationer, till exempel då individers vårdbehov upphört och individen ska 

slussas ut från hem för vård eller boende, HVB, eller från Statens institutionsstyrelse. Det kan 

också handla om individer som har varit familjehemsplacerade en längre tid av sin uppväxt eller 

som ska slussas ut efter ett omhändertagande enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

Det gäller också för personer som blivit utsatta för våld, oftast kvinnor, och som behöver annan 

tillfällig eller mer permanent bostad eller barnfamiljer som saknar bostad, till exempel efter en 

vräkning i kombination med annan omfattande social problematik och stora svårigheter att ta sig in 

på ordinarie bostadsmarknad. 

Förvaltningen tillsammans med förvaltningen för Service arbetar för att öka inflödet av bostäder  
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för Individ & Familjeomsorgs målgrupper. Det är av stor vikt att fler bostäder inkommer för att 

kunna skapa en boendekedja för individen och möjliggöra en större rörlighet. Exempel på rörlighet 

kan vara flytt från bostad med särskild service till egen lägenhet, flytta hem individer från 

stödboende och att kunna flytta från träningslägenhet eller referenslägenhet till ordinärt boende. 

Särskild bostadsförsörjning (SBF) 

Särskild bostadsförsörjning tillhör inte kommunens bostadsförmedling utan är en verksamhet för 

personer som inte själva kan ordna en bostad. För att kunna få en bostad krävs att individen inte 

själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala och/eller medicinska skäl. Förvaltningen kan 

som ett led i biståndet lämna en hyresgaranti till hyresvärden för uteblivna hyror och eventuell 

skadegörelse i bostaden. Oftast föregås biståndet av en längre tids boende i referensboende. 

I september 2021 rapporteras ett behov för 10 hushåll, som uppfyllt kriterierna och blivit godkända 

för att få bostad genom SBF.   

Enligt överenskommelse från våren 2018 ska kommunen erbjudas totalt 10 lägenheter per år från 

Aranäs för den särskilda bostadsförsörjningen. Under 2020 och 2021 har förvaltningen haft ett nära 

samarbete med förvaltningen för Service för att få fler lägenheter till SBF. Detta har gett och hittills 

under 2021 har 8 lägenheter lämnats från Aranäs, 6 lägenheter från Eksta samt 2 lägenheter från 

Derome. 

Referensboende 

Referensboende består framför allt av inredda friggebodar och mindre stugor som ofta ligger 

avsides, samt ett fåtal lägenheter från Eksta och Aranäs. De privatägda bostäderna hyr kommunen i 

första hand varpå förvaltningen hyr ut i andra hand till kommuninvånare som har starkt behov av en 

bostad och inte på egen hand har förmåga lösa sin situation. Personerna måste kunna uppvisa 

drogfrihet och allmän ordning. Inom referensboendena finns idag stora barnfamiljer som inte 

kvalificerar sig hos kommunens hyresvärdar eftersom de har begränsningar i antalet boende per 

lägenhet. De stora familjerna är oftast i behov av försörjningsstöd en längre tid, varför de heller inte 

blir attraktiva på bostadsmarknaden och rörligheten bland referensboenden stannar av. 

Träningsboende 

Personer med missbruks-, psykiska eller allvarliga sociala problem har ofta svårigheter att få, klara 

och behålla en egen bostad. De kan därför vara i behov av hjälp från socialtjänsten, ofta i 

kombination med stöd från andra vårdgivare, såsom allmänpsykiatrin, beroendevården och/eller 

andra aktörer för att klara sin situation. 

 

Träningslägenheter är en form av bistånd enligt socialtjänstlagen som kan beviljas dessa personer 

som inte på egen hand blir godkända som förstahandshyresgäster. Orsaken till att personen på egen 

hand inte blir godkänd som förstahandshyresgäst kan vara skulder hos Kronofogdemyndigheten, en 

tidigare avhysning på grund av hyresskuld och/eller störningar, eller att personen saknar 

stadigvarande inkomst. Biståndet ska syfta till att förbereda den enskilde att klara ett eget boende. 

Enbart bostadslöshet/hemlöshet utgör ingen grund för att beviljas boende i träningslägenhet. 

 

Träningslägenheter finns till för individer som är i behov av särskilt stöd från myndigheternas sida 

för att klara ett eget boende och har gått igenom vård och rehabilitering och behöver stöd. Individen 

ska bedömas kunna klara eget boende med det stöd som ges. 

 

Villkoret för att bli erbjuden och få bo i den här typen av boende är att hyran betalas i tid, att 

lägenheten sköts, alkohol- och drogfrihet samt att inga störningar för omgivningen förekommer. 
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Träningslägenheter används i Kungsbacka till följande grupper: 

• Individer med missbruk som gått igenom behandling och som är stabila i sin rehabilitering, 

men har fortsatt vårdbehov utifrån missbruk och bedöms vara i behov av ett boendebistånd. 

• Individer med psykisk ohälsa som har behov av stöd, tar emot insatser och bedöms vara i 

behov av ett boendebistånd. 

Referensboende/Träningsboende 

Vuxenenheten har idag 37 andrahandsbostäder som kan användas som referensbostad eller 

träningsbostad. Genomströmningen har varit låg även om den ökat under 2021. Under 2021 har 16 

personer flyttat från referensbostad till bostad med eget kontrakt. 

Drogfritt boende 

Det finns ett stort behov av drogfria boenden för målgruppen vuxna missbrukare. Placeringar blir 

ofta förlängda då en inte löst boendesituation kan öka risken att individen återfaller i missbruk. 

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg har en bra fungerande öppenvård och samarbetar med 

Region Halland i beroendeteam på hemmaplan, men saknar ett boende i egen regi. Förvaltningen 

har behov av 12 lägenheter med tillhörande personalutrymmen och ser att tomten där Hammerö by 

idag ligger skulle vara en bra placering för ett sådant boende. Förvaltningen tillsammans med 

förvaltningen för Service utreder denna möjlighet. 

I Kungsbacka har under flera år tillgången till lägenheter inte motsvarat det behov som finns. 

Konsekvenserna för förvaltningen blir ökade kostnader för alternativa stödinsatser. 

Ekonomiska konsekvenser vid brist  

Snittkostnader per månad som kan uppstå med 

anledning av avsaknad av bostäder: 
 

HVB-plats 92 722 kr 

Lägenhet/boende med stöd 41 076 kr 

  

Lokalbehov bostäder 

Anvisning 

 

Nämndens lokalbehov för bostäder uttrycks i antal lägenheter. Lokalbehoven avser åren 2023-

2027. Lokalbehoven avser åren 2023-2027. År 2022 avser behov i den redan beslutade 

lokalplanen, året finns med i tabellen som information. Nya behov för 2022 kan inte tas upp här. 

I tabellerna ska behoven kategoriseras enligt stoppljusen (se avsnitt 1). Kategorisering enligt 

stoppljus är att de gröna behoven kommer prioriteras före de röda. Prioriteringsordning kommer 

att fyllas i gemensamt kommunens övergripande lokalplanerare och förvaltningens lokalansvariga 

i tabellerna. 

  

 

Löpnr Beskrivning 
Kategoriser

a 
Prioritet 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Plan 

2027 
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Löpnr Beskrivning 
Kategoriser

a 
Prioritet 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Plan 

2027 

505 
Särskild bostadsförsörjningskö 

(SBF) 
 - 10 10 10 10 10 10 

 Drogfritt boende  -    12   

   -       

          

 Summering:         

2.1.5 Övrigt 

Anvisning 

 

Här beskriver nämnden behoven av övriga lokaler i syfte att ge läsaren kännedom om vilka 

principer och lagkrav som är styrande och påverkar behoven. 

Lokalbehov övrigt 

Anvisning 

 

Nämndens behov av övriga lokaler uttrycks nedan med en markering (X). Lokalbehoven avser 

åren 2023-2027. År 2022 avser behov i den redan beslutade lokalplanen, året finns med i tabellen 

som information. Nya behov för 2022 kan inte tas upp här. 

I tabellerna ska behoven kategoriseras enligt stoppljusen (se avsnitt 1). Kategorisering enligt 

stoppljus är att de gröna behoven kommer prioriteras före de röda. Prioriteringsordning kommer 

att fyllas i gemensamt kommunens övergripande lokalplanerare och förvaltningens lokalansvariga 

i tabellerna. 

 

Löpnr Beskrivning 
Kategoriser

a 
Prioritet 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Plan 

2027 

   -       

   -       

   -       

 Summering:         
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023 - Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Individ & Familjeomsorg  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023. 

Sammanfattning av ärendet 
I nämnden för Individ & Familjeomsorgs konkurrensutsättningsplan anges att förvaltningen årligen 
ska ta fram förslag till årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet för Individ & Familjeomsorg.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-01 

Årsplan för konkurrensutsättning 2022-2023 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

 

Karin Martinsson     Christian Andersson 

Förvaltningschef     Utvecklingsledare 
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Årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2022 
 

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

Konkurrensutsättning av kommunal drift  
Förvaltningen har idag ledsagning och avlösarservice enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.  

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

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

Årsplan 2022-2023 
Förvaltningen ser helst att nämnden avvaktar konkurrensutsättning av förvaltningens verksamheter. 
Och att fortsätta med det pågående arbetet under 2022-2023 med förvaltningens 
förfrågningsunderlag med LOV, om ledsagning och avlösarservice samt med att utveckla ett 
samarbetet mellan Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg för att tillsammans certifiera 
utförare. Samt att arbeta med rutiner och information kring arbetet med valfrihet inom ledsagning 
och avlösarservice till brukarna.  
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Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss (KS 2021-00501)  
- Motion om digital fixare för 65+ samt för dem med funktionsnedsättning. 
 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen   
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning och det 
uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers individuella behov är utgångspunkten för de insatser 
som ges av Nämnden för Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda 
levnadsvillkor och ett självständigt liv.   
 
Sammanfattning av ärendet  
Agnetha Ernegård (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att tillsätta digital 
fixare för 65+ samt för dem med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
nämnderna för Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg samt Kultur & Fritid för yttrande. 
 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för yttrande avseende den målgrupp som i motionen 
benämns som funktionshindrade som omfattas av lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS). 
Nämnden har tagit ställning till vad förslaget om Digital fixare innebär för individer med 
funktionsnedsättning samt i vad mån förslaget faller inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har 
också undersökt vad kommunen redan idag planerar för i syfte att öka invånares digitala delaktighet. 
 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för att erbjuda 
individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras livsföring när det inte tillgodoses på 
annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att 
leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till den enskildes individuella behov.  
 
Förslaget att tillsätta digitala fixare skulle troligen kunna tillgodose vissa behov hos några av de 
individer med funktionsnedsättningar som nämnden ger insatser, men långt ifrån alla. För att 
säkerställa att den enskildes eventuella behov av stöd, för att minska digitalt utanförskap tillgodoses så 
måste insatserna utgå utifrån den enskilde brukarens sammantagna behov av stöd. Detta stöd ska 
utformas individuellt och ges som en del i det övriga stöd som ges för individens livsföring.  
 
Ett arbete för ökad digitalisering och tillgänglighet för invånare bedrivs för närvarande i ett flerårigt 
kommungemensamt projekt. Projektet heter Mera digital och leds i samverkan mellan 
Kommunledningskontoret, Kultur & Fritid samt Förskole- & Grundskoleförvaltningen. Ett stort 
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förberedande arbete har gjorts för att undersöka invånargruppers olika behov av stöd för ökad 
delaktighet och för att motverka digitalt utanförskap. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har i 
september 2021 påbörjat en dialog med projektet Mera Digital i syfte att undersöka lämpliga former 
för samarbete.  
 
Såsom förslaget om Digital fixare är framställt i motionen så gör nämnden för Individ & 
Familjeomsorg bedömningen att förslaget motsvaras till stora delar av vad som ingår i projektet Mera 
Digital och när det gäller individer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS fullföljer nämnden 
sitt uppdrag att tillgodose individens behov av stöd för goda levnadsvillkor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-23 
 
Kommunfullmäktige, 202100501-KF-§ 87 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 202100501-KSAU -§ 228 
 
Motion från Agneta Ernegård (-) om Digital fixare för 65+ samt de med funktionsnedsättning, 2021-
04-19  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
Beskrivning av ärendet 
I motionen framhålls att det i Kungsbacka kommuns handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" finns 
ett antal områden som kommunen vill utveckla med hjälp av digital teknik, bland annat välfärdsteknik 
och digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte beskriver hur kommuninvånarna 
ska använda alla dessa hjälpmedel. Därför bör det tillsättas en digital fixare för målgruppen 65+ samt 
för dem med funktionsnedsättning. Den digitala fixaren ska kunna vara behjälplig vid användandet av 
bland annat dessa digitala tjänster. Enligt motionen föreslås en digital fixare exempelvis hjälpa till med 
rådgivning för hur man kopplar videosamtal, tar del av Vårdguiden, installation av Apple-tv eller 
liknande, inlägg av appar såsom bank-id i mobil, datorn eller padda samt rådgivning för sociala 
aktiviteter såsom spel. 
 
Behov av digitalt stöd för individer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Det finns hos många individer med funktionsnedsättning som har ett behov av stöd för att minska 
digitalt utanförskap och öka delaktigheten i den digitala utvecklingen i samhället. Detta styrks inte 
minst av uttalanden från några brukarorganisationer i Kungsbacka som fått frågan med anledning av 
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detta yttrande. Behoven av stöd varierar dock mycket beroende på allt ifrån personlighet, typ och grad 
av funktionsnedsättning samt sådant som praktiska och ekonomiska förutsättningar till att 
överhuvudtaget ha möjlighet att använda digitala verktyg. 
För individer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS så är det inte tillräckligt att utformandet 
av stödet är generellt utan det måste, med kunskap och omtanke utformas utifrån den enskildes behov 
och specifika förutsättningar.  
 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs ansvar för funktionsnedsatta som omfattas av LSS 
Enligt reglementet ansvarar nämnden för Individ & Familjeomsorg för insatser enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska ges till personer som har rätt till dessa, 
förutsatt att de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Den 
enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska anpassas till 
mottagarens individuella behov samt stärka förmågan att leva ett självständigt liv. 
 
Enligt LSS så ska verksamheten främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 
för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som 
andra. 
 
Nämndens mål med anknytning till motionen 

 Nyttja digitaliseringens möjligheter för att öka jämlikhet och självständighet för de vi är till för. 
 Vi har nöjda och delaktiga brukare som får rätt insats på rätt nivå. 
 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ett ansvar för att planera och utveckla verksamheten för 
individer med funktionsnedsättning. Detta görs i enlighet med nämndens mål för verksamheten genom 
olika aktiviteter som beskrivs i respektive enhets genomförandeplaner. 
 
Hur verksamheten inom Individ & Familjeomsorg utvecklar stöd kring digitalisering idag 
Inom en verksamhet för sysselsättning som heter Regnbågen och har ca 50 deltagare har en aktivitet 
skapats utifrån deltagarnas önskemål. Det är en grupp individer som med personalstöd regelbundet 
samlas och har en datagrupp. Där kan deltagarna hjälpa och stödja varandra att använda dator. Det kan 
handla om hur man sätter på en dator, laddar ner en app eller skriver en text i Word.  
 
Individ & Familjeomsorg deltar i AllAgeHub, en samverkansplattform för forskning, utveckling och 
innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett 
funktionsnedsättning och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Inom ramen för AllAgeHub 
deltar Hede gruppbostad där några av de boende ska få testa och använda digitala hjälpmedel för 
välfärdsteknik. 
 
Digga-team är ett arbetssätt som består av representanter från olika enheter, inom samma verksamhet. 
Uppdraget för teamet är att omvärldsbevaka, utveckla kompetens, arbetssätt och att vara ambassadörer 
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på sina enheter på ett sätt som gynnar innovation och utveckling av digital välfärdsteknik för den 
enskilde brukarens självständighet.  
 
Enheten för Ekonomi och Utveckling har i september 2021 påbörjat en dialog med projektet Mera 
Digital i syfte att undersöka lämpliga former för samarbete. Ett centralt fokus för hela projektet är att 
möta invånares verkliga behov inom digital kompetens. Se beskrivning nedan. 
 
Mera Digital ett kommungemensamt projekt 
Ett arbete för ökad digitalisering och tillgänglighet för invånare bedrivs för närvarande i ett flerårigt 
kommungemensamt projekt, beställt av Bibliotekschefen på förvaltningen för Kultur & Fritid. 
Projektet heter Mera digital och leds i samverkan mellan Kommunledningskontoret, Kultur & Fritid 
samt Förskole- & Grundskoleförvaltningen. Ett stort förberedande arbete har gjorts för att undersöka 
invånargruppers olika behov av stöd för ökad delaktighet och för att motverka digitalt utanförskap. 
Projektet har arbetat fram en bred plattform för, var och hur, olika typer av digitalt stöd ska utformas 
och ges. Syftet med Mera digital är ett långsiktigt arbete för Ett Kungsbacka där vi möter invånarnas 
behov inom digital kompetens, arbetar tillsammans för att öka den digitala delaktigheten samt för att 
minska ett digitalt utanförskap.  
 
Projektets uppdrag kan sammanfattningsvis sägas vara att skapa förutsättningar för ökad digital 
kompetens, minskat digitalt utanförskap och ökad delaktighet och medskapande hos invånare i 
Kungsbacka kommun. Det är planerat att göras genom att öka förståelse, kunskap och användning av 
digitala möjligheter genom att projektet skapar och erbjuder ett brett och varierat utbud av tjänster. 
Som exempel kan nämnas utvecklandet av ett Lärcenter och Mobila tjänster. Besökare på biblioteket, 
Fyren kommer att kunna ta del av inspiration, vägledning, stöd, coachning, lån av iPad etc i syfte att 
kunna börja testa och använda digitala verktyg. Denna tjänst ska successivt göras tillgänglig för fler 
invånargrupper genom att exempelvis spridas via bokbussen eller genom besök i kommunens olika 
boenden. Utvecklingen av Mera digital förutsätter samverkan mellan förvaltningar som Ett 
Kungsbacka. Projektet har därför, nyligen bjudit in fler av kommunens förvaltningar för att skapa ett 
nätverk och utveckla samarbete inom ramen för Mera digital och i linje med Ett Kungsbacka. 
 
 
 
 
Torun Ljungman    Karin Martinsson 
Utvecklingsledare    Förvaltningschef 
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Motion Digital "Fixare" för 65+samt de med funktionsnedsättning 

Kungsbackas handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" beskrivs de fyra områden man vill 
utveckla med hjälp av digital teknik under åren 2020 till 2022: 

•Välfärdsteknik för självständighet 

Välfärdsteknik handlar om att använda digital teknik för att bibehålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsvariationer och äldre. 

•Digitala samhällskanaler 

För att lyckas i vår utveckling av digitala kanaler i Kungsbacka kommun behöver vi vara 
öppna, medvetna och genomtänkta i vår kommunikation och i de lösningar som vi väljer att 
satsa på. Vi vill erbjuda olika former av digitala kanaler för information, dialog och 
medskapande för de vi är till för. 

•Digital samhällsbyggnadsprocess 

Genom att satsa på en effektiv sammanhållen digital service i samhällsbyggnadsprocess i 
Kungsbacka kommun vill vi underlätta vardagen för dem vi är till för samt hushålla med 
kommunens resurser och bidra till en öppen, effektiv och enkel förvaltning. 

•Effektiva arbetssätt 

Kungsbacka kommun vill vi underlätta för våra medarbetare att arbeta smartare i den 
digitala arbetsmiljön i syfte att känna sig trygga och leverera mer nytta för dem vi är till för. 
För att möjliggöra effektiva arbetssätt och processer behöver vi det digitala stödet. 

Digital strategi som vägledning 

vårt arbete med digitalisering utgår vi från vårdigitala strategi. Vi ser digitalisering som en 
ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska 
lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. 

ovan skriver man inget om våra kommuninvånare som skall använda alla dessa hjälpmedel. 
Hur de skall få hjälp och ta del av all digitalisering? Man skriver bara om hur kommunen mer 
o mer kommer att digitaliseras. Samt ett digitaliseringen kommer att underlätta för 
kommunens medarbetare. 

För att de som behöver denna hjälp föreslår jag att kommunen inrättar en tjänst =Digital 
fixare, för målgruppen 65+ samt de med funktionsnedsättning. 

Givetvis skall denna "fixartjänst" vara kostnadsfri. 

En digital fixare kan vara till hjälp med; 

• Rådgivning om hur man kopplar upp sig till videosamtal via dator för att nå sina nära 
och kära via tex Skype 

• Rådgivning om digitala samhällstjänster tex Vårdguiden 

• Installation av Appel-fiv eller liknande 

• Inlägg av appar tex. bank-id i mobiUdator/padda 

• Rådgivning om appar för sociala aktiviteter tex, spel 



Undertecknad föreslår kommunfullmäktige snarast besluta 

• att Kungsbacka kommun omgående tillsätter en eller ännu bättre flera 

"Digitala fixare" med uppdrag enligg ovan, detta för att bistå de sore är 

65+ e11er har 

• hemtjänstinsatser 

• eller omfattas av LSS 

Detta för att göra digitaliseringen som sker alltmer i vår kommun men även i övriga landefi 
lättare aft nå och ta del av. 

Då först kan vi börja tänka på 

Ett smartare Kungsbacka 

~~ ~~ ? 

, R ~ ~~ 

Agnetha Ernegår - ) 



 
 

Datum 

2021-09-09 
Diarienummer 

IF 2018-00226 

 
 

 
 

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 

 

Tidplan för sammanträden 2022 

 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg fastställer tidplan för sammanträden och planeringsdagar 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom fastställande av tidplan för sammanträden 2022, bestämmer nämnden plats och tid för sina och 
individutskottets sammanträden, vilket framgår av 6 kap. 23 § kommunallagen - nämnden bestämmer 
tid och plats för sina sammanträden. Vid behov kan individutskottet besluta om förändring av sin 
tidplan.  

 
Sammanträdesdagar för 
nämnden första halvåret 2022 
torsdagar, kl. 17:00 

Sammanträdesdagar för 
nämnden andra halvåret 2022 
torsdagar, kl. 17:00 

Sammanträdesdagar för 
utskottet första halvåret 2022 
onsdagar 17:00 

Sammanträdesdagar för 
utskottet andra halvåret 2022 
onsdagar 17:00 

20 januari (planeringsdag) 
 

 19 januari 20 juli 

17 februari  
 

25 augusti (halvdag 
planeringsdag) 

2, 16 februari 17, 31 augusti 

24 mars 
 

15 september  
 

2, 16, 30 mars 14, 28 september 

21 april 20 oktober  
 

13, 27 april 12, 26 oktober 

19 maj  
 

17 november 11, 25 maj 9, 23 november 

16 juni (planeringsdag 
halvdag + sammanträde) 

15 december 8, 22 juni 7, 21 december 

  18 januari 2023 
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Beslutsunderlag 
Nämnden för individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-09 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Berörda tjänstemän 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-10-01 
Diarienummer 

IF 2021-00006 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300834519 
Nämndsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Anmälan av ordförandebeslut, september 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda ordförandebeslut för 
perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut anmäls till nämnden. 

Dnr 2021-00212. Ordförandebeslut den 7 september 2021, yttrande över departementsremiss - 
Kommuner mot brott. 

Dnr 2021-00254. Ordförandebeslut den 21 september 2021, yttrande över remiss - Skärpta straff för 
brott i kriminella nätverk. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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Vera Lagerström 
0300834519 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 
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Anmälan av delegationsbeslut, oktober 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 
perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat om förändring av sin återrapportering av 
delegationsbeslut, enligt nya kommunallagen (SFS 2017:725) de beslut som är av så stor betydelse att 
nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschefen utan möjlighet för denne att vidaredelegera, 
ska anmälas till nämnden. Härigenom säkerställs nämndens insyn i dessa viktiga beslut. Liksom 
tidigare åligger det förvaltningen att tillse att nämnden får information om sådant som kan vara av vikt 
för den, även om detta i och för sig inte tar sig uttryck i ett beslut som måste anmälas till nämnden. 

 
Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 1, 3, 15 och 30 september 
2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga beslut.   

Attesträtter 

2021-09-01 – 2021-09-30. 

Avtal 

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal – Molls AB, Funktionsstödsenheten. 
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Övrigt  

Dnr 2021-00195. Yttrande över begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som gäller ett ej 
verkställt beslut - dnr 3.3.1-19401/2021. 

Dnr 2021-00166. Yttrande över begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som gäller ett ej 
verkställt beslut – dnr 3.3.1-55051/2020. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-10-01 
Diarienummer 

IF 2021-00007 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300834519 
Nämndsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Redovisning av domar och beslut 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Justitieombudsmannen, JO 

Dnr 2021-00011. Beslut meddelat, JO dnr 1593/2020, daterad 2021-09-28, Kritik mot Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun för bristande saklighet och opartiskhet i två 
utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL. 

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. 

Dom meddelad i mål nr 3247-21, daterad 2021-09-02. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 
dom den 28 maj 2021, mål nr 13916-20, och fastställer Nämnden för Individ & Familjeomsorg i 
Kungsbacka kommuns beslut. Därmed avslås individens överklagan. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 2767-21, daterad 2021-09-01, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut om fortsatt personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet på så sätt att individen 
förklaras ha rätt till ytterligare personlig assistans med fyra timmar och fem minuter per vecka. 
Nämnden får ompröva rätten till omfattningen på insatsen om individens förhållanden förändras på 
väsentligt sätt. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 
  



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (3) 

 

Dom meddelad i mål nr 9963-21, daterad 2021-09-10, saken; Nämnden för Individ & Familjeomsorg i 
Kungsbacka kommun ansöker om att en person ska beredas vård med stöd av lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM. Förvaltningsrätten beslutar att individen ska beredas vård med stöd av 
LVM. Domen gäller omedelbart i denna del. 

Dom meddelad i mål nr 8206-21, daterad 2021-09-08, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande ansökan om bistånd i form av träningsboende enligt socialtjänstlagen, SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2020-00390. IVO, dnr 3.5.1-56539/2020-4, 2021-09-16. Tillsyn av gruppbostaden Boda Gällinge. 
IVO avslutar ärendet men påtalar följande brist: Nämnden behöver säkerhetställa att brukarnas 
genomförandeplaner är aktuella samt att personalen har tillräcklig kunskap i dokumentationssystemet. 
I övrigt har IVO funnit att nämnden ar vidtagit åtgärder med anledning av händelsen. 

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00097. KF § 112 Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021. 

Dnr 2021-00035. KF § 114 överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen kapten Menns 
fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Dnr 218-00226. KF § 116 Sammanträdesdagar 2022 för kommunalfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2017-00198. KS § 202 Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser.  

Dnr 2018-00226. KS § 219 Sammanträdesdagar 2022 för kommunalfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Dnr 2020-00048. KS § 234 Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget 
i balans.  

Region Halland 

Dnr 2021-00260. Regional Handlingsplan för patient- brukar- och närståendemedverkan vid psykisk 
ohälsa. Antagen 2021-08-25. 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll, 2021-08-27. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01 
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Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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Vera Lagerström 
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 Kungsbacka kommun 
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Telefon 0300-83 40 00 
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Redovisning av synpunkter och klagomål, oktober 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 
för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Dnr 2021-00242. Inkommit klagomål angående handläggning vid funktionsstödsenheten. Ansvarig 
enhetschef har besvarat klaganden. 

Dnr 2021-00263. Inkommit klagomål från medborgare angående bristande bemötande på boende för 
bostad med särskild service. 

Dnr 2021-00267. Inkommit klagomål från anhörig gällande insatsens utformande eller utförande samt 
bemötande inom bostad med särskild service. Ansvarig enhetschef har besvarat den anhörige. 

Dnr 2021-00269. Inkommit klagomål från anhörig gällande insatsens utformande eller utförande inom 
växelvården. Ansvarig enhetschef har besvarat den anhörige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-04 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef      
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Redovisning av skrivelser och meddelanden, oktober 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-09-01 – 2021-09-30. 

Dnr 2021-00256. Inkommit från kommunens Dataskyddsombud. Information inför höstens granskning 
på dataskyddsområdet, hösten 2021. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-04 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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