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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta (KS dnr 2021-00657) 
 

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 
Roger Larsson (kb) och Stefan Sundberg (kb) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som kan samtala och samverka i frågor 
som berör funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg.  

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. 

I kommunens uppgifter ingår enligt lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) att samverka 
med organisationer som företräder människor med funktionsnedsättning. I kommunallagen finns 
bestämmelser om delaktighet och insyn genom brukarinflytande och genom att nämnderna ska verka 
för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.  

Utifrån förslaget i motionen om samtal och samverkan gör nämnden för Individ § Familjeomsorg 
bedömningen att nämnden fullföljer sitt uppdrag för funktionsnedsatta personer i enlighet med 
reglementet och krav på delaktighet och samverkan.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-17, § 268  
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Kommunfullmäktige, 2021-06-08, § 105  

Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta, 2021-06-01 

Bilaga till motionen – FUB, maj 2021  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
I motionen föreslås att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som kan samtala och 
samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.  

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 utformas i delaktighet och samverkan med den enskilde och 
anpassas till den enskildes individuella behov. 

I kommunens uppgifter ingår enligt lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) 15§ p 7 att 
samverka med organisationer som företräder människor med funktionsnedsättning. I kommunallagen 
(KL) 8 kapitlet 3§ finns bestämmelser om delaktighet och insyn genom brukarinflytande och genom 
att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.  

Enligt motionen ovan ska det i föreslagna forum för samtal och samverkan avhandlas frågor som berör 
funktionsnedsatta. Det framgår av motionen att avsikten är samtal och samverkan på en generell och 
övergripande nivå och inte på individnivå.  

 

Forum för delaktighet och samverkan på verksamhetsnivå 
Inom Individ & Familjeomsorg finns ett antal olika former för delaktighet och samverkan på 
verksamhetsnivå. Det görs i forum där brukare, medarbetare och chefer möts för att tillsammans, på 
varierande sätt gå igenom olika frågor.  

När det gäller bostad med särskild service (BMSS) finns månadsvisa bomöten som rör frågor på varje 
enskilt boende. Inom verksamhetsområdet för BMSS och daglig verksamhet (DV) finns, sedan 2019 
brukarråd som omfattar flera verksamheter, enligt en geografisk indelning i kluster. Syftet med dessa 
forum är att öka brukarmedverkan och inflytande. Frågor till och från brukarråden lyfts på 
verksamhetsmöten och ledningsmöten. Antal kluster för brukarråd håller för närvarande på att utökas 
för att omfatta all verksamhet för BMSS och DV. 
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Inom övriga delar av verksamheten som berör funktionsnedsatta bjuds det in till dialog vid särskilda 
tillfällen när man bedömer det lämpligt med brukarmedverkan. Det kan då vara redan på 
planeringsstadiet och under en hel förändringsprocess. Exempel på detta är ett förändringsarbete som 
genomfördes inom verksamheten för sysselsättning. 

På verksamhetsövergripande nivå bjuder förvaltningschefen in till dialogmöten en till två gånger per 
termin. Då bjuds representanter för ett antal olika, lokala brukarorganisationer in. Syftet med dessa 
dialogmöten är information från förvaltningen och dialog om aktuella frågor.  

 

Nämndens mål med anknytning till motionen 

 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 
personer med funktionsnedsättning. Detta görs i enlighet med nämndens mål för verksamheten genom 
olika aktiviteter som beskrivs i respektive verksamhets och enhets genomförandeplan. 

En för sammanhanget relevant aktivitet, som påbörjats 2021 är att se över lämpliga former för 
brukardelaktighet på verksamhets- och systemnivå. 

 

Utifrån förslaget i motionen om samtal och samverkan och med hänvisning till ovanstående 
beskrivning gör nämnden för Individ & Familjeomsorg bedömningen att nämnden fullföljer sitt 
uppdrag för funktionsnedsatta personer i enlighet med reglementet och krav på delaktighet och 
samverkan.  

 

 

Karin Martinsson    Torun Ljungman 

Förvaltningschef    Utvecklingsledare 



Kungsbackaborna 

Ko m m u n f u I I m ä kt i ge 2021-06-01 

Motion som ett led i ett av kommunens grundläggande uppdrag 

En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till 

att alla medborgare har ett bra fungerande liv och att alla medborgare 
tillförsäkras ett så gott liv som möjligt! 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, (FUB), är tillsammans med Individ och 
Familjeomsorg, (IFO), dess styrelse och förvaltning en del av dem som vi 
Kungsbacka kommun finns till för, nämligen kommuninnevånare med någon 
form av funktionsnedsättning. De har olika roller men förhoppningen är ju att 
man tar vara på varandras kunskaper och att de insatser som görs bygger på så 

mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Läser man bifogad skrivelse så 
framgår det tydligt att så är inte fallet. Vi anser att det skall vara en självklarhet 
att det skall vara en dubbelsidig dialog med samverkan i frågor om den/dem 
det berör, såväl före som efter beslut. Vi ställer oss bakom vad Alliansen skriver 
inför budget 2022. Under rubriken Ett medskapande samhälle och öppen 
attityd kan man läsa "1 ett välmående samhälle måste kraften hos invånare, 
företagare, föreningar och organisationer tas tillvara. Vi skall öka samarbetet 
mellan kommunen och dessa aktörer. Dialogen med våra invånare ska stärkas." 
För att stärka dialogen och få till en bättre samverkan mellan berörda, som 
leder till att vi tillsammans fåren ökad kunskap och förståelse för vad som 
behöver göras för dem vi finns till för, vill vi inrätta ett forum för detta. 

Kungsbackaborna yrkar med stöd av ovanstående och bifogad skrivelse: 
- att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som 
kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta. 

:~- - l~ 
Roger ~ sson (Kb) 

~- ~_ 

Stefan Sundberg (Kb) 

Bifogat: Skrivelse från FUB Kungsbacka /Kerstin Tegner 



 

En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till 
att alla medborgare har ett bra, fungerande liv och att alla medborgare 
tillförsäkras ett gott liv! 

 

Tillsammans med andra berörda organisationer vill FUB ha ’det goda samtalet’ med kommunens 
förvaltningar och politik. 
FUB vill vara en samarbetspartner, en remissinstans. Vi vill att nämnd och förvaltning ger FUB 
möjlighet att ge synpunkter på de förslag som ni har, innan det tas beslut. 
Vi hänvisar till LSS Särskilda bestämmelser 15 § pkt 7 i LSS (samverkan) samt till Kommunallagen 8 
kap 3 § (samverkan). 

FUB ingår i Dialogmöte med inbjudan från förvaltningen, tillsammans med andra föreningar, det är 
bra, men frågorna och synpunkterna borde synliggöras för politiken före beslut. 

Genom samverkan med handikapporganisationernas representanter, kan de erfarenheter, som 
personer med funktionsnedsättningar besitter, tillföras verksamheterna och ge kännedom om 
situationen i kommunen.  Det efterfrågas sällan konsekvensanalyser från politiken, vilket förvånar 
oss. 

Tidigare fanns ett forum Kommunala Handikapprådet (KHR) där organisationerna kunde lyfta frågor 
och frågorna blev behandlade och kommunens olika förvaltningar och politiken kunde ta del av 
synpunkterna som kom fram. Dessutom var KHR en remissinstans. 

Vi kan kalla det för Kommunens råd för personer med funktionshinder (KRF).  

- I artiklar i lokalpressen, skrivs ’Fortsatt underskott……. och besparingar inom IFO med 
uttalande från förvaltningschefen och nämndens ordförande. Man ser inte till människan 
utan skriver att det finns utgifter som vi inte råder över`. Men vad då? Äska mer pengar, var 
aktiva i budgetförhandlingar mm Kungsbacka skulle ju kunna ligga i framkant. 
I denna välmående kommun borde det vara självklart att alla medborgare har det bra oavsett 
vilket behov av stöd man har. Man tar bort alla insatser, som inte är lagstadgade (LSS) och 
ger därmed denna grupp ett tufft liv. Föräldrar får komma och hjälpa till (se artikel i NH från 
orolig förälder), många föräldrar är till åren komna och hade önskat att ens barn har ett gott 
liv och att man kunde slå sig till ro. 

- Vi vill uppmärksamma er på Utjämningsbidraget. Kommunen betalar ca 50 miljoner kr/år 
(från 2005), till andra kommuner, beroende på att man i Kungsbacka, inte byggt ut 
gruppbostäder, inte beviljat kontaktpersoner eller ledsagning och andra insatser som skulle 
kommit personkretsen till godo. Hade Kungsbacka kommun utnyttjat LSSen fullt ut hade 
utjämningsbidraget blivit lägre, stannat i kommunen och dessutom gett arbetstillfällen. 

 

Maj 2021 

För FUB Kungsbacka /Kerstin Tegnér 
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§ 105 Dnr 2021-00657 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och 
samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att inrätta ett forum för samtal 
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som 
berör funktionsnedsatta, 2021-06-01 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 268 Dnr 2021-00657 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal 
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att inrätta ett forum för samtal 
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-06-08, § 105 

Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som 
berör funktionsnedsatta, 2021-06-01 inklusive bilaga 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Yttrande över remiss - Förslag till ändring i allmänna råd om kunskaper hos personal 
som ger stöd till personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen dnr 33086/2021)  
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger till Socialstyrelsen yttrande, daterat 10 november 2021, 
över remiss - Förslag till ändring i allmänna råd (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger 
stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2021 trädde ändringar i programstrukturen samt nya ämnesplaner i kraft för gymnasiets 
vård- och omsorgsprogram och barn- och fritidsprogram. Formuleringarna avseende utbildning i de 
allmänna råden blev därmed delvis inaktuella. Vissa ämnen och kurser som nämns i de allmänna råden 
finns inte längre kvar och antalet poäng som är programgemensamma har ändrats.  

Socialstyrelsen har utifrån dessa förändringar sett ett behov av att se över och ändra de allmänna råden 
i den del som handlar om utbildning. Sedan de allmänna råden beslutades 2014 har även det nationella 
yrkespaketet för arbete som undersköterska tagits fram av Skolverket. Vid en genomgång av innehållet 
i yrkespaketet har Socialstyrelsen funnit att kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden 
även kan uppnås genom detta. De allmänna råden behöver därför även ändras för att kunna inkludera 
yrkespaketet. 
Socialstyrelsens förslag innebär att texten under rubriken Utbildning i SOSFS 2014:2 ändras. Syftet är 
att anpassa de allmänna råden till de ändringar i programstrukturen samt ämnesplaner för vård- och 
omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet som trädde i kraft den 1 juli 2021. Syftet är 
också att beskriva att kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden även kan uppnås 
genom det nationella yrkespaketet för arbete som undersköterska. Socialstyrelsen föreslår inga 
ändringar avseende rekommendationerna om vilka kunskaper och förmågor som personalen minst bör 
ha. 
 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställer sig bakom förslaget. 
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Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-09 

Nämndens yttrande över Socialstyrelsens remiss, 2021-11-10 

Remissmissiv, 2021-10-19 (Socialstyrelsen dnr 33086/2021) 

Förslag – Ändring i Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service 
eller omsorg enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, 2021-10-19 

Konsekvensutredning, 2021-10-19 
Sändlista, 2021-10-19 

Beslutet skickas till 
Socialstyrelsen 
 
 

Karin Martinsson    Johan Sandström 

Förvaltningschef    Personalchef 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
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individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se 
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Yttrande över Socialstyrelsens remiss: Förslag till ändring i allmänna råd om 
kunskaper hos personal som ger stöd till personer med funktionsnedsättning  
(Socialstyrelsen dnr 33086/2021) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag till ändring i 
allmänna råd (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt 
SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. 

Nämndens ställningstagande  
Den 1 juli 2021 trädde ändringar i programstrukturen samt nya ämnesplaner i kraft för gymnasiets 
vård- och omsorgsprogram och barn- och fritidsprogram. Formuleringarna avseende utbildning i de 
allmänna råden blev därmed delvis inaktuella. Vissa ämnen och kurser som nämns i de allmänna råden 
finns inte längre kvar och antalet poäng som är programgemensamma har ändrats. Socialstyrelsen har 
utifrån dessa förändringar sett ett behov av att se över och ändra de allmänna råden i den del som 
handlar om utbildning. Sedan de allmänna råden beslutades 2014 har även det nationella yrkespaketet 
för arbete som undersköterska tagits fram av Skolverket. Vid en genomgång av innehållet i 
yrkespaketet har Socialstyrelsen funnit att kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden 
även kan uppnås genom detta. De allmänna råden behöver därför även ändras för att kunna inkludera 
yrkespaketet. 
 

Socialstyrelsens förslag innebär att texten under rubriken Utbildning i SOSFS 2014:2 ändras. Syftet är 
att anpassa de allmänna råden till de ändringar i programstrukturen samt ämnesplaner för vård- och 
omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet som trädde i kraft den 1 juli 2021. Syftet är 
också att beskriva att kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden även kan uppnås 
genom det nationella yrkespaketet för arbete som undersköterska. 

Socialstyrelsen föreslår inga ändringar avseende rekommendationerna om vilka kunskaper och 
förmågor som personalen minst bör ha. I den mån det varit möjligt har Socialstyrelsen strävat efter att 
harmonisera formuleringarna om utbildning i dessa allmänna råd med motsvarande avsnitt i 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. 
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Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS2014:2) om kunskaper hos personal 
som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning ska 
texten under rubriken ”Utbildning” ha följande lydelse. 

Utbildning 
Den som ska arbeta med stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning kan uppnå 
de kunskaper och förmågor som rekommenderas i dessa allmänna råd genom godkänt resultat på 
någon av följande utbildningar: 

 Kurser om 1 400 poäng i de programgemensamma ämnena i vård och omsorgsprogrammet. 
Svenska eller svenska som andraspråk som ingår i de programgemensamma ämnena kan 
ersättas med svenska eller svenska som andraspråk i de gymnasiegemensamma ämnena.  

 Kurser om 1 400 poäng i barn- och fritidsprogrammet, innefattande 700 poäng i de 
programgemensamma ämnena, 300 poäng inom inriktningen pedagogiskt och socialt arbete 
samt kurserna grundläggande vård och omsorg, kost och hälsa, specialpedagogik 1 och 
specialpedagogik 2. Svenska eller svenska som andraspråk som ingår i de 
programgemensamma ämnena kan ersättas med svenska eller svenska som andraspråk i de 
gymnasiegemensamma ämnena. 

 Skolverkets nationella yrkespaket för arbete som undersköterska, 1 500 poäng. 

Kunskaperna och förmågorna kan även uppnås genom godkänt resultat på någon annan utbildning som 
motsvarar dem som anges ovan. 

Nämndens ställningstagande 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställer sig bakom förslaget. 
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Rättsavdelningen 

Hanna Jarvad 

Hanna.jarvad@socialstyrelsen.se 

  

  

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Sändlista 

1. Arbetsförmedlingen 

2. Arbetsmiljöverket 

3. Arboga kommun 

4. Autism- och Aspergerförbundet 

5. Famna   

6. Fremia 

7. Frösunda Omsorg AB 

8. Funktionsrätt Sverige 

9. Föreningen Sveriges Socialchefer 

10. Göteborgs stad 

11. Herrljunga kommun 

12. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

13. Humana AB 

14. Independent Living Institute 

15. Inspektionen för vård och omsorg 

16. Intressegruppen för assistansberättigade  

17. Kalmar kommun 

18. Kommunal 

19. Kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona 

20. Kungsbacka kommun 

21. Landskrona stad 

22. Linköpings kommun 

23. Malmö stad 

24. Myndigheten för delaktighet  

25. Myndigheten för yrkeshögskolan  
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26. Nacka kommun 

27. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) 

28. Neuro 

29. Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT) 

30. Piteå kommun 

31. RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

32. Riksförbundet FUB 

33. Rättviks kommun 

34. SACO 

35. Sandvikens kommun 

36. Skolverket 

37. Småföretagarnas riksförbund 

38. STIL- Stiftarna av independent living i Sverige 

39. Stockholms stad 

40. Strängnäs kommun 

41. Svenska Downföreningen  

42. Sveriges folkhögskolor  

43. Sveriges Kommuner och Regioner 

44. Torsby kommun 

45. Umeå kommun 

46. Universitets- och högskolerådet 

47. Uppsala kommun 

48. Vetlanda kommun 

49. Vision 

50. Vård- och omsorgscollege  

51. Vårdförbundet  

52. Vårdföretagarna 

53. Värna  

54. Älmhults kommun 

55. Östersunds kommun 
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Konsekvensutredning – förslag till 

ändringar i allmänna råd om kunskaper hos 

personal som ger stöd, service eller omsorg 

enligt SoL och LSS till personer med 

funktionsnedsättning 

 

Socialstyrelsen har tagit fram förslag till ändringar i Socialstyrelsens  

allmänna råd (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service 

eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.  

Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgiv-

ning ska en myndighet innan den beslutar om föreskrifter eller allmänna råd ut-

reda dessas kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som be-

hövs i det enskilda fallet samt dokumentera detta i en konsekvensutredning. Vad 

en sådan utredning ska innehålla framgår av 6–8 §§ i förordningen. 

1. Bakgrund 

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet, se 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. För verksamheten enligt lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS, ska det finnas den personal som behövs för att 

ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges (6 § andra stycket 

LSS). 

Socialstyrelsen tog år 2014 fram allmänna råd som ger rekommendationer till 

stöd för tillämpningen av de två ovan nämnda bestämmelserna. Socialstyrelsens 

allmänna råd (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service 

eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning besluta-

des den 11 mars 2014.  

Socialstyrelsen redogör i de allmänna råden för vilka grundläggande kun-

skaper och förmågor den aktuella personalen bör ha. För att vägleda om hur de 

rekommenderade kunskaperna ska kunna uppnås och för att tydliggöra vilken 

nivå på kunskaper som avses enligt de allmänna råden rekommenderas vissa 

godkända kurser inom gymnasieskolan. 
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Den 1 juli 2021 trädde ändringar i programstrukturen samt nya ämnesplaner i 

kraft för gymnasiets vård- och omsorgsprogram och barn- och fritidsprogram. 

Formuleringarna avseende utbildning i de allmänna råden blev därmed delvis in-

aktuella. Vissa ämnen och kurser som nämns i de allmänna råden finns inte 

längre kvar och antalet poäng som är programgemensamma har ändrats. Social-

styrelsen har utifrån dessa förändringar sett ett behov av att se över och ändra de 

allmänna råden i den del som handlar om utbildning.  

Sedan de allmänna råden beslutades 2014 har även det nationella yrkespaketet 

för arbete som undersköterska tagits fram av Skolverket. Vid en genomgång av 

innehållet i yrkespaketet har Socialstyrelsen funnit att kunskaper och förmågor i 

enlighet med de allmänna råden även kan uppnås genom detta. De allmänna rå-

den behöver därför även ändras för att kunna inkludera yrkespaketet.  

2. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill 

uppnå 

Socialstyrelsens förslag innebär att texten under rubriken Utbildning i SOSFS 

2014:2 ändras. Syftet är att anpassa de allmänna råden till de ändringar i pro-

gramstrukturen samt ämnesplaner för vård- och omsorgsprogrammet och barn- 

och fritidsprogrammet som trädde i kraft den 1 juli 2021. Syftet är också att be-

skriva att kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden även kan 

uppnås genom det nationella yrkespaketet för arbete som undersköterska. 

Socialstyrelsen föreslår inga ändringar avseende rekommendationerna om 

vilka kunskaper och förmågor som personalen minst bör ha. 

I den mån det varit möjligt har Socialstyrelsen strävat efter att harmonisera 

formuleringarna om utbildning i dessa allmänna råd med motsvarande avsnitt i 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper 

hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.  

I det följande redovisas Socialstyrelsens ändringsförslag under rubriken Ut-

bildning.  

Rekommendationer om utbildningar 

Socialstyrelsens förslag är att den som ska arbeta med stöd, service eller omsorg 

till personer med funktionsnedsättning kan uppnå de kunskaper och förmågor 

som rekommenderas i de allmänna råden genom godkänt resultat på någon av 

följande utbildningar: 

• Kurser om 1 400 poäng i de programgemensamma ämnena i vård- och om-

sorgsprogrammet. Svenska eller svenska som andraspråk som ingår i de pro-

gramgemensamma ämnena kan ersättas med svenska eller svenska som and-

raspråk i de gymnasiegemensamma ämnena.   

• Kurser om 1 400 poäng i barn- och fritidsprogrammet, innefattande 700 po-

äng i de programgemensamma ämnena, 300 poäng inom inriktningen pedago-

giskt och socialt arbete samt kurserna grundläggande vård och omsorg, kost 

och hälsa, specialpedagogik 1 och specialpedagogik 2. Svenska eller svenska 

som andraspråk som ingår i de programgemensamma ämnena kan ersättas 
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med svenska eller svenska som andraspråk i de gymnasiegemensamma äm-

nena. 

• Skolverkets nationella yrkespaket för arbete som undersköterska, 1 500 po-

äng.  

Kunskaperna och förmågorna kan även uppnås genom godkänt resultat på någon 

annan utbildning som motsvarar dem som anges ovan. 

Kurser på vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet 

Socialstyrelsen har jämfört innehållet i den nya programstrukturen och i de nya 

ämnesplanerna för vård- och omsorgsprogrammet respektive barn- och fritids-

programmet med de kunskaper och förmågor som rekommenderas i de allmänna 

råden och anger i förslaget vilka kurser på respektive program som kan genom-

gås för att uppnå kunskaperna och förmågorna. Det bör dock framhållas att de 

utbildningar som uttryckligen nämns i de allmänna råden endast utgör exempel 

på vägar att nå upp till den rekommenderade kunskapsnivån. Även exempelvis 

äldre gymnasieutbildningar, olika högskoleutbildningar eller fortbildningar i 

kombination med praktisk erfarenhet kan leda till att aktuell personal når upp till 

den rekommenderade kunskapsnivån. 

I nuvarande allmänna råd används uttrycket ”godkända kurser”. I förslaget 

anges istället att kunskaperna och förmågorna kan uppnås genom ”godkänt re-

sultat” på utbildningarna. Anledningen är att Skolverket angett att ämnesbetyg 

planeras att ersätta kursbetyg i gymnasieskolan genom den nya ämnesbetygsre-

formen.1 

I förslaget anges att svenska eller svenska som andraspråk som ingår i de pro-

gramgemensamma ämnena kan ersättas med svenska eller svenska som andra-

språk i de gymnasiegemensamma ämnena. Innebörden är densamma som i nuva-

rande allmänna råd om ämnet svenska. Syftet med ändringen är att förtydliga att 

förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska som anges i de allmänna råden 

kan uppnås genom godkänt resultat på kurser i de gymnasiegemsamma ämnena 

svenska eller svenska som andraspråk.  

Nationellt yrkespaket undersköterska  

Vid en genomgång av innehållet i kurserna i yrkespaketet undersköterska har 

Socialstyrelsen funnit att kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna rå-

den kan uppnås genom detta. Socialstyrelsen föreslår därför att det läggs till un-

der rubriken Utbildning i de allmänna råden.  

När det gäller ämnet svenska så ingår kurserna svenska 1 eller svenska som 

andraspråk 1 i yrkespaketet, det vill säga motsvarande svenska på gymnasiege-

mensam nivå. I nuvarande allmänna råd anges att förmågan att förstå, tala, läsa 

och skriva svenska i enlighet med de allmänna råden kan uppnås genom god-

känd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andra-

språk eller genom någon annan motsvarande utbildning. Det innebär att förslaget 

gällande yrkespaketet undersköterska inte rekommenderar vare sig lägre eller 

högre nivå än nuvarande allmänna råd avseende ämnet svenska.  

                                                      

1 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygs-

reformen 
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3. Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering 

kommer till stånd 

Alternativa lösningar till allmänna råd kan vara olika former av stödmaterial, så 

som handböcker eller kunskapsstöd, eller utbildningsinsatser riktade till mål-

grupperna. En alternativ lösning hade därför kunnat vara att ta bort texten under 

rubriken Utbildning helt. De aktuella allmänna råden har dock funnits sedan 

2014, och förslaget innebär inte några ändringar avseende vilka kunskaper och 

förmågor som personalen bör ha. Mot bakgrund av detta är det Socialstyrelsens 

bedömning att en uppdatering av texten under rubriken Utbildning är den mest 

ändamålsenliga lösningen för att vägleda om hur de rekommenderade kunskap-

erna och förmågorna kan uppnås.  

De rekommendationer som Socialstyrelsen har om utbildning behöver vara 

anpassade efter de utbildningar som finns tillgängliga. Om ändringarna inte görs 

kan det skapa osäkerhet i fråga om vilka kurser och ämnen personal kan gå inom 

den nya programstrukturen för att uppnå de kunskaper och förmågor som rekom-

menderas i de allmänna råden. Det skulle försvåra för både arbetsgivare och per-

sonal att bedöma om en person har den kompetens som rekommenderas.  

4. Berörda av regleringen 

Allmänna råden gäller för den personal som i sin yrkesutövning ger personer 

med funktionsnedsättning stöd, service eller omsorg efter beslut om vissa insat-

ser enligt SoL, LSS och socialförsäkringsbalken.  

Flera olika aktörer berörs av de allmänna råden. Kommuner och enskilda 

verksamheter som bedriver verksamhet som ger stöd, service och omsorg till 

personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS samt personal inom 

dessa verksamheter berörs direkt av de allmänna råden. Det gäller även till viss 

del enskilda som utser sina egna personliga assistenter.  

Indirekt berörs de personer med funktionsnedsättning som får stöd och även 

anhöriga till dessa personer. Andra indirekt berörda är Skolverket samt de före-

tag och kommuner som erbjuder utbildningar vars innehåll kan ge sådana kun-

skaper som rekommenderas i de allmänna råden.  

Ansvarig nämnd som beslutar om insatserna enligt SoL och LSS har ansvaret 

för kvaliteten i insatserna och berörs därför indirekt. 

5. Barnkonsekvensanalys 

De allmänna råden gäller för personal som ger stöd, service eller omsorg enligt 

SoL och LSS till både barn och vuxna med funktionsnedsättning. De föreslagna 

ändringarna handlar bara om vilka utbildningar personalen kan gå för att uppnå 

kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden. Socialstyrelsen före-

slår inga ändringar i de rekommenderade kunskaperna och förmågorna. Ändring-

arna borde därför inte få några konsekvenser för barn med funktionsnedsättning 

som får insatser enligt SoL eller LSS.  
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6. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Socialstyrelsen bedömer att de föreslagna ändringarna inte kommer att få några 

kostnadsmässiga konsekvenser för kommunerna eller för någon annan aktör. 

Förslaget avser enbart allmänna råd och innebär därför inga ändringar i ansvar 

och skyldigheter för kommuner eller andra verksamheter. Ändringarna ställer 

inte heller högre krav när det gäller kunskaper och förmågor än tidigare. De före-

slagna ändringarna utgör endast en anpassning till den nya programstrukturen på 

gymnasiet och tillgången till yrkespaket.  

Förslaget till ändringar syftar till att underlätta för kommuner och andra verk-

samheter som rekryterar personal att se hur de kunskaper och förmågor persona-

len bör ha kan uppnås. Det kan också underlätta vid fortbildning av personalen.     

   

7. Bedömning av om regleringen överensstämmer med el-

ler går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges an-

slutning till Europeiska unionen 

Socialstyrelsens bedömning är att förslaget om ändring i de allmänna råden inte 

står i strid med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska 

unionen.  

8. Kostnader och intäkter för kommuner och regioner 

Socialstyrelsens bedömning är att förslaget inte kommer att leda till ökade kost-

nader för kommuner och regioner. 

9. Effekter för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 

De allmänna råden berör företag som bedriver sådan verksamhet som ger stöd, 

service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. 

Socialstyrelsen bedömer att de föreslagna ändringarna inte kommer att få några 

effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga el-

ler villkor i övrigt, eftersom ändringarna inte innebär någon skillnad när det gäl-

ler vilka kunskaper och förmågor personalen minst bör ha.  

10. Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och 

informationsinsatser  

Socialstyrelsen planerar att fatta beslut om rekommendationerna i december 

2021. Information om ändringarna i de allmänna råden kommer att publiceras på 

webbplatsen och i Socialstyrelsens nyhetsbrev.      

11. Kontaktperson 

Hanna Jarvad 

hanna.jarvad@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-247 33 77 

 
 

mailto:hanna.jarvad@socialstyrelsen.se


Gemensamma författningssamlingen 
avseende hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. 

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2021-xx-xx 

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen 

HSLF-FS 

2021:xx 

Utkom från trycket 

den xx xx 2021 

Socialstyrelsens kungörelse  

om ändring i allmänna råden (SOSFS 2014:2) om 

kunskaper hos personal som ger stöd, service eller 

omsorg enligt SoL och LSS till personer med 

funktionsnedsättning; 

beslutade den xx xxxx 2021. 

Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 

2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg 

enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning ska texten 

under rubriken ”Utbildning” ha följande lydelse.  

Utbildning 

Den som ska arbeta med stöd, service eller omsorg till personer med 

funktionsnedsättning kan uppnå de kunskaper och förmågor som re-

kommenderas i dessa allmänna råd genom godkänt resultat på någon 

av följande utbildningar: 

 

 Kurser om 1 400 poäng i de programgemensamma ämnena i vård- 

och omsorgsprogrammet. Svenska eller svenska som andraspråk 

som ingår i de programgemensamma ämnena kan ersättas med 

svenska eller svenska som andraspråk i de gymnasiegemensamma 

ämnena.   

 Kurser om 1 400 poäng i barn- och fritidsprogrammet, innefattande 

700 poäng i de programgemensamma ämnena, 300 poäng inom in-

riktningen pedagogiskt och socialt arbete samt kurserna grundläg-

gande vård och omsorg, kost och hälsa, specialpedagogik 1 och spe-

cialpedagogik 2. Svenska eller svenska som andraspråk som ingår 

i de programgemensamma ämnena kan ersättas med svenska eller 

svenska som andraspråk i de gymnasiegemensamma ämnena. 

 Skolverkets nationella yrkespaket för arbete som undersköterska, 

1 500 poäng.  
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Kunskaperna och förmågorna kan även uppnås genom godkänt resul-

tat på någon annan utbildning som motsvarar dem som anges ovan. 

________ 

 

Dessa allmänna råd gäller från och med den xx xxxx 202x. 

 

Socialstyrelsen 

 

OLIVIA WIGZELL 

 

Hanna Jarvad 
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Kategorier: Erika 
 
Hej, 
 
Vidarebefordrar nedanstående handlingar som inkommit från Socialstyrelsen. Om IF gör bedömningen 
att kommunen bör besvara remissen går det bra att återkoppla till denna adress, i annat fall bifogas 
underlaget enbart för kännedom. 
 
Hälsningar 
Kristian Egstedt  
Registrator 
______________________ 
Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 
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Skickat: den 20 oktober 2021 10:14 
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<kommunstyrelsen@malmo.se>; registrator@nacka.se; kommun@pitea.se; rattvik@rattvik.se; 
kommun@sandviken.se; kommunstyrelsen@stockholm.se; kommun@strangnas.se; 
torsby.kommun@torsby.se; umea.kommun@umea.se; uppsala.kommun@uppsala.se; 
kommun@vetlanda.se; Älmhults kommun <info@almhult.se>; kundcenter@ostersund.se 
Ämne: Remiss av förslag till ändring i allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd till personer 
med funktionsnedsättning dnr 33086/2021  
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Ni inbjuds att lämna synpunkter på bifogat förslag till ändring i Socialstyrelsens allmänna råd om 
kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med 
funktionsnedsättning. Ni inbjuds också att lämna synpunkter på tillhörande konsekvensutredning.  

 
Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 
november 2021. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att underlätta vårt arbete 
med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Vänligen ange 
diarienumret 33086/2021 i remissvaret. 
 
Fyra dokument bifogas: 
 

 Missiv 

 Förslag till ändring i Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, 
service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning 

 Konsekvensutredning 

 Sändlista 
 
 
..................................................................... 

Med vänlig hälsning, 
 
Hanna Jarvad 
Jurist 
075-247 33 77 
 
SOCIALSTYRELSEN 
Rättsavdelningen  
Socialjuridilk 
106 30 Stockholm 
Växel 075-247 30 00 
www.socialstyrelsen.se  
 
Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 
 
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
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; 
 
2021–00217 – gäller nedsatt allmäntillstånd och infektion som krävde medicinsk behandling.   
 
Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden: 
 
2021–00231 – gäller behörighet i verksamhetssystem för medarbetare på annan förvaltning, inget 
missförhållande. 
 
2021–00241 – gäller tillbud och hanteras utifrån arbetsmiljö, inget missförhållande.  
 
2021–00250 – gäller brist i intern samverkan men inga bestående konsekvenser, inget missförhållande. 
 
2021–00262 – gäller spasm vid förflyttning. Utredningen påvisar ingen brist i verksamheten, inget 
missförhållande. 
 
2021–00229 – gäller brist i skriftlig rutin kring vassa föremål, ett missförhållande, se bilaga 1.   
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2021–00253 – gäller två ovana vikarier arbetar under APT-tid vilket skapar oro och fördröjning av 
insatser, ett missförhållande, se bilaga 2.  
 
2021–00278 – gäller brist i funktion i verksamhetssystemet för individärenden. Ärendet är utrett av  
förvaltningarna IF, VO och GA gemensamt och anmält till IVO den 28 oktober 2021 som en påtaglig 
risk för ett allvarligt missförhållande.  
 
För kännedom: IVO har beslutat att avsluta ärende 2021–00148. IVO anser att nämnden fullgjort sin 
utredningsskyldighet i ärendet som anmäldes som ett allvarligt missförhållande till IVO den 29 april 
2021. 
 
IVO har beslutat att avsluta ärende 2021–00210. IVO anser att nämnden fullgjort sin 
utredningsskyldighet i ärendet som anmäldes som ett allvarligt missförhållande till IVO den 6 juli 
2021. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
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Resultat av egenkontroll av följsamhet till Riktlinje för individbaserad systematisk 
uppföljning 

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

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med systematisk uppföljning på individnivå handlar dels om att dokumentera arbetet med 
individer för att följa upp hur det går för dem, dels om att sammanställa informationen för att kunna 
utveckla verksamheten som helhet. Systematisk uppföljning är en viktig del i socialtjänstens 
kvalitetsarbete och utvecklingen av en evidensbaserad praktik. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 25 april 2019, § 52, att riktlinjen skulle följas 
upp efter ett år. På grund av tidigare lydelse i riktlinjen fanns ingen tydlig ansvarsfördelning kring vem 
som ansvarar för kontroll av följsamhet till riktlinjen, samt hur och när den ska genomföras. Nämnden 
för Individ & Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020, § 93, att följa upp förvaltningens följsamhet 
till riktlinjen under hösten 2020. 

Förvaltningen har tagit fram egenkontroller inom samtliga verksamhetsområden som genomförts under 
september och oktober 2020.   

Resultatet av egenkontrollerna har redovisats till socialt ansvarig samordnare som sammanställt och 
analyserat samtliga resultat, se bilaga.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-10-26 

Bilaga: Resultat av egenkontroll gällande förvaltningens följsamhet till Riktlinje för systematisk 
individuppföljning.  

Sanna Heikkinen  

Socialt ansvarig samordnare     
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Resultat av förvaltningens egenkontroller gällande följsamhet till Riktlinje för 
systematisk individuppföljning  

Sammanfattning 
Syftet med systematisk uppföljning på individnivå handlar dels om att dokumentera arbetet 
med individer för att följa upp hur det går för dem, dels om att sammanställa informationen 
för att kunna utveckla verksamheten som helhet. Systematisk uppföljning är en viktig del i 
socialtjänstens kvalitetsarbete och utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Väl genomförd 
kan uppföljning leda till bättre kunskap om de insatser som verksamheten erbjuder avseende 
deras nytta för de egna brukarna/klienterna samt deras kostnadseffektivitet. De kan också leda 
till bättre kunskap om brukarnas behov och om huruvida de får den hjälp som de behöver. 
Denna kunskap kan också ge ledning och nämnd ett säkrare underlag för beslut om resurser 
och insatser. Det finns goda argument för att bedriva systematisk uppföljning som en 
regelbunden del av verksamheten inom socialtjänst. Nämnden beslutade om en riktlinje för 
systematisk individuppföljning 2018-04-25, som reviderades 2020-06-11, NIF § 93. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 25 april 2019 att riktlinjen skulle följas 
upp efter ett år. På grund av tidigare lydelse i riktlinjen fanns ingen tydlig ansvarsfördelning 
kring vem som ansvarar för kontroll av följsamhet till riktlinjen, samt hur och när den ska 
genomföras. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020 att följa upp 
förvaltningens följsamhet till riktlinjen under hösten 2020. 

Förvaltningen har tagit fram egenkontroller inom samtliga verksamhetsområden som 
genomförts under september och oktober 2020. Resultatet av egenkontrollerna har redovisats 
till socialt ansvarig samordnare som sammanställt och analyserat samtliga resultat.  

 

Genomförande 

Samtliga verksamhetsområden har gjort en egenkontroll på följsamhet till riktlinjen för 
systematisk individuppföljning. Egenkontrollen är utformad så att de svarande enheterna har 
besvarat samma frågor, utifrån sina förutsättningar och vilken typ av beslut det gäller. De 
beslutande enheterna har svarat på följande frågor: 

- Process-ID i Combine 
- Vilken insats gäller det? 
- När hade den enskilde senaste kontakt med socialsekreterare? 
- När är senaste uppföljning gjord? 
- Har riktlinjen följts? 
- När är nästa uppföljning planerad?  

De genomförande enheterna har svarat följande frågor: 

- Process-ID i Combine 
- Vilken insats gäller det? 
- När upprättades senaste genomförandeplan/vårdplan? 
- Har riktlinjen följts? 
- När är nästa uppföljning planerad?  

Respektive verksamhet fick rekommendation att granska cirka 10 ärenden. Urvalet har skiljt 
sig åt och verksamheterna har avgjort vilka ärenden som granskats och försökt slumpa fram 
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ärende så gott det går. Exempelvis har vissa genomförande verksamheter valt de senaste 10 
genomförda insatserna eller granskat alla ärenden kopplat till ett visst boende, där vissa 
boenden slumpats fram. Vissa enheter har utgått från ärenden där beslut fattades en viss 
månad och inom vissa ärendetyper fattas det inte 10 beslut per månad, varför inte 10 ärenden 
granskats. Vissa ärenden har inte granskats eftersom förvaltningen inte fattar några beslut 
eller har ett begränsat antal, exempelvis beslut som gäller tills vidare för barn utifrån 
funktionsnedsättning. Dessa beslut fattas med en tidsbegränsning. Flest ärenden har granskats 
gällande beslut för vuxna personer med funktionsnedsättning. Dels har förvaltningen flest 
utförare av dessa ärenden och flera av dem har fått svara på frågorna. Dels bedömdes risken 
vara högst för brister i följsamhet i ärenden för vuxna personer med funktionsnedsättning och 
ett beslut som löper tillsvidare. Så här ser fördelningen av granskade beslut ut och deras 
följsamhet till riktlinjen i procent:  

 

Insats utifrån Barn/ 

vuxen 

Tidslängd 
beslut 

Uppföljande 
verksamhet 

Drift Antalet 
granskade 
beslut 

Antal som 
följt 
riktlinjen i 
% 

Funktionsnedsättning Vuxen Tillsvidare Beslutande Nämnd 10 30 % 

Funktionsnedsättning Vuxen Tillsvidare Genomförande Nämnd 38 Ca 79 % 

Funktionsnedsättning Vuxen Tillsvidare Beslutande Privat 10 90 % 

Funktionsnedsättning Vuxen Tidsbegränsat Beslutande Nämnd 10 80 % 

Funktionsnedsättning Vuxen Tidsbegränsat Beslutande Privat 4 75 % 

Funktionsnedsättning Vuxen Tidsbegränsat Genomförande Nämnd 23 Ca 87 % 

Funktionsnedsättning Barn Tidsbegränsat Beslutande Nämnd 10 100 % 

Funktionsnedsättning Barn Tidsbegränsat Beslutande Privat 10 80 % 

Funktionsnedsättning Barn Tidsbegränsat Genomförande Nämnd 28  Ca 71 % 

Social problematik Vuxen Tidsbegränsat Beslutande Nämnd 8 Ca 13 % 

Social problematik Vuxen Tidsbegränsat Beslutande Privat 6 50 % 

Social problematik Vuxen Tidsbegränsat Genomförande  Behandling 11 Ca 64 %  

Social problematik Barn Tillsvidare Beslutande Familjehem, 
stödboende, 
jourhem, HVB 

3 100 % 

Social problematik Barn Tidsbegränsat Beslutande Blandade beslut 
(familjebehandling, 
föräldrastöd, 
drogtester m.m.) 

11 Ca 73 % 

Social problematik Barn Tidsbegränsat Beslutande Familjehem, 
stödboende, 
jourhem, HVB 

2 100 % 

Social problematik Barn Tidsbegränsat Genomförande  Behandling 10 100 % 
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Resultat 

I början av oktober 2020 hade förvaltningen 1 625 beslutade individärenden med beslut om 
insats. Fördelningen av ärenden var 1 144 beviljade insatser till individer utifrån 
funktionsnedsättning enligt både socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Det gäller ärenden som verkställs såväl privat som i egen regi. Utöver det 
hade förvaltningen 66 uppdrag att utföra personlig assistans där beslutet är fattat av 
Försäkringskassan. Förvaltningen hade även 415 individärenden där beslut om en insats finns 
inom social problematik, för både barn och unga samt vuxna, såväl privata utförare som 
utförare i egen regi. De flesta av de 1 625 ärenden beslutas av förvaltningens 
myndighetsutövande delar och en stor andel av dem utgörs av ärenden som genomförs egen 
regi. De ska alltså följas upp av såväl beslutande som genomförande, enligt gällande riktlinje. 
Denna egenkontroll har granskat 194 ärenden genom stickprov. Granskningen ska därför inte 
ses som fakta om hur det exakt ser ut i förvaltningen men ge indikation inom vilka områden 
som kan behöva utvecklas och genomföra förbättrande åtgärder.  

Utifrån vad som framkommit i granskningen har socialt ansvarig samordnare valt att lyfta de 
resultat som utmärkt sig. Vissa enheter har en fullständig följsamhet till riktlinjen av de 
ärenden som granskats. De enheterna är familjehem, personlig assistans, genomförande barn 
och unga, boendestöd och beslutande enhet gällande tidsbegränsade beslut för barn med 
funktionsnedsättning.  

Inom genomförande verksamheter är främsta anledningen till varför man inte följt riktlinjen 
att det inte finns en upprättad genomförandeplan eller vårdplan. Flera ärenden saknar en plan 
helt och hållet, medan andra har en påbörjad plan som ser klar ut men inte upprättats i 
systemet. Egenkontrollen svarar inte på varför genomförandeplanerna inte signeras av 
personal och därmed blir upprättade.  

Det finns även ärenden som inte har en aktuell genomförandeplan, där Socialstyrelsens 
allmänna råd säger att det bör finns även om det inte är ett uttalat krav. Lekmän som anlitas 
för olika uppdrag av socialtjänsten, har ingen dokumentationsskyldigt. Detta inkluderar 
exempelvis kontaktpersoner och stödfamiljer som inte är anställda, utan som får ett arvode för 
sitt uppdrag. I de ärenden som granskats gällande kontaktperson och stödfamilj utifrån 
funktionsnedsättning finns ingen genomförandeplan enligt egenkontrollen. I de granskade 
ärendena är uppdragstagaren införstådd med uppdraget och enhetschef och socialsekreterare 
följer kontinuerligt upp insatsens utförande. 

Gällande vuxenenhetens åtta granskade ärenden av beslut som verkställs inom nämnden var 
det endast ett som följt riktlinjen. Enhetschef som gjort granskningen har kommenterat varje 
ärende. I samtliga ärenden hade socialsekreterare haft kontakt med den enskilde men det var 
inte tydlig vad socialsekreterare bedömt. I flera fall fanns en ny utredning där bedömningar av 
behovet gjorts, istället för i uppföljningen. Det upptäcktes även brister i journalföring då det 
inte var tydligt när, var och hur uppföljningen gjordes och vad den enskilde uttryckt om sitt 
behov.  

Inom beslutande verksamhet behöver flera insatser inte följas upp eftersom det giltiga beslutet 
fattas med en tidsbegränsning och där beslutet löper ut innan en uppföljning bör ske. Det 
innebär att beslutande verksamheter ofta får in en ny ansökan och gör en ny prövning av 
insatsen, där tidigare insatser följs upp och nuvarande behov bedöms.  
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Egenkontrollerna visade i övrigt att de flesta ärenden inte har ett planerat datum för när nästa 
uppföljning ska ske. Eftersom de flesta ärenden ska följas upp varje år eller vartannat år, kan 
det vara svårt att boka datum så långt fram i tiden.  

 

Åtgärder 

Funktionsstödenheten som fattar beslut gällande barn och vuxna med funktionsnedsättning 
har tidigare blivit uppmärksammade på att de inte följer upp fattade beslut i den utsträckning 
som de ska, se lex Sarah-ärenden med diarienummer 2020–00120 och 2019–00212. I ärende 
med diarienummer 2020–00120 har enhetschef för Funktionsstöd vidtagit följande åtgärd, 
från och med september 2020 arbetar två socialsekreterare med att endast följa upp beslut som 
gäller tillsvidare.  

Varje verksamhetschef kommer gå igenom resultatet av egenkontrollen per 
verksamhetsområde tillsammans med respektive ledningsgrupp och gör en djupare analys. De 
enheter som behöver planera förbättrande åtgärder kommer att göra det samt rapportera om 
sina åtgärder i Kvalitetsberättelsen som upprättas för verksamhetsår 2020. 
Kvalitetsberättelsen planeras att redovisas för nämnden i februari 2021.  

Den 26 oktober 2020 beslutade förvaltningsledningen att lyfta resultatet av egenkontrollerna 
som ett riskområde till internkontrollplanen 2021. Eventuella åtgärder per verksamhetsområde 
genomförs under 2021 och uppföljande granskning ska ske under kvartal 3, 2021. Den 
granskning som görs kvartal 3 år 2021 kommer redovisas för nämnden 2022 i 
Kvalitetsberättelse för verksamhetsår 2021. 

 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef  
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Internkontrollplan 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner upprättad Internkontrollplan 2022 för nämnden 
Individ och Familjeomsorg.  

Sammanfattning av ärendet 
En god intern kontroll ska bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa 
som utgångspunkt. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är 
tänkt. Detta innebär konkret att 

 Vi följer lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
 Vår verksamhet följer mål och riktlinjer och är kostnadseffektiv 
 Vår finansiella rapportering och information om verksamheten är pålitlig 
 Vi skyddar kommunens tillgångar mot förluster eller förstörelse 
 Vi upptäcker och förhindrar allvarliga fel 

Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år senast i november 
anta en internkontrollplan för kommande år som är baserad på en risk- och väsentlighetsanalys. I 
planen ingår också ett antal kommungemensamma riskområden som tagits fram av arbetsgrupper ledda 
av respektive processägare (HR, ekonomi med flera). 

Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till nämnderna och 
kommunstyrelsen samtidigt som årsrapporteringen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tjänsteskrivelse, 2021-11-02  

Internkontrollplan 2022, nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-10-28 
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1 Inledning 

I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från en riskanalys för den 

verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet 

av varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport. 

 

Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet ges 

nämnderna ansvaret för den interna kontroll inom sitt verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är 

tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår det som Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) beskriver som ”syfte, innehåll och värde” med intern kontroll i några punkter: 

• Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. 

• Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. 

• Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. 

• Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet. 

• Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador. 

• Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling! 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån 

riskanalysen upprätta en internkontroll plan. 

Intern kontrollplanens granskningar är en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. t ex 

attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av uppföljning av semesteruttag etc. 

  

Nämndens arbete med intern kontroll 

Individ & Familjeomsorgs plan för internkontroll 2022 baseras på den risk- och väsentlighetsanalys som 
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genomförts under hösten 2021. Riskanalysen genomfördes med representanter från förvaltningens olika 

verksamhetsområden och stödfunktioner. 

Den beslutade internkontrollplanen syftar till att granska och följa upp verksamheten för att förebygga att 

allvarliga fel sker. Förvaltningens verksamhet följs upp och kontrolleras på fler sätt än via denna 

internkontrollplan, såsom: 

• verksamheten är ändamålsenlig och det finns efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och 

riktlinjer  

I det systematiska kvalitetsarbetet genomförs riskbedömningar, egenkontroller och avvikelsehantering. 

Verksamheten följs även upp via enkäter, tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i revision. 

• kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

För att säkerställa ovanstående görs varje månad ekonomiska uppföljningar med enhetschefer, vars 

sammanställda utfall sedan rapporteras till nämnd. I händelse av budgetavvikelse tas en handlingsplan fram för 

respektive verksamhet. I kommunens system för inköp och mottagande av fakturor finns inbyggda kontroller för 

att säkerställa att fel inte begås. 

• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Allvarliga fel kan upptäckas när som helst. För att hantera situationen om ett allvarligt fel uppstår har 

förvaltningen alltid en chef i beredskap, samt delar i den kommunövergripande tjänsteman i beredskap. Dessa 

har i sin tur tillgång till tjänster såsom fastighetsjour eller teknisk jour. 

Förvaltningen har en riktlinje för händelserapportering. All personal har ett ansvar att rapportera risker som kan 

innebära eller har inneburit konsekvenser för enskilda. Händelserna hanteras på den enhet där de har uppstått, 

och i händelse av allvarligare fel utreds de även av medicinskt eller socialt ansvariga. Processen syftar till att 

upptäcka fel i tid för att kunna förebygga att allvarligare fel eller missförhållanden uppstår. 
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2 Sammanfattning 

Planen för kommande år innehåller dels gemensamma kommunövergripande riskområden som tagits fram 

centralt och som varje nämnd ska granska, dels av risker inom Individ & Familjeomsorgs specifika 

verksamhetsområde. 

De interna riskerna har identifierats genom en risk- och väsentlighetsanalys som har genomförts i förvaltningen. 

Denna genomförs årligen och internkontrollplanen revideras därefter. I arbetet med intern kontroll beaktas 

lagstiftning och verksamhetens uppdrag. 

I internkontrollplanen för 2022 beskrivs sju kommungemensamma risker och fyra verksamhetsspecifika. 

Förvaltningen planerar att granska att avtal följs upp och förhandlas om med externa parter vid förändrade 

behov. Granskningen syftar till att säkerställa att brukare får rätt insats utifrån nuvarande behov och att underlag 

för beslut om resurser är korrekta. 

Inom nämndens verksamhetsområde hanteras stora mängder information och känsliga personuppgifter, vilket 

sätter fokus på risker inom informationssäkerhet. Det pågår ett omfattande arbete för att säkerställa ett 

systematiskt arbetssätt kring informationssäkerhetsarbetet. Under 2022 planeras granskning av 

behörighetsrutiner samt rutiner för samtycke och digitala arbetssätt. 

Risken för kvalificerade välfärdsbrott har lyfts in i riskanalysen baserat på rekommendation i årets 

revisionsrapport. 
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3 Omvärldsanalys 

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys har nämnden prioriterat ett antal områden som ska granskas 

särskilt under 2022. Underlag har utgjorts av förvaltningens analys kompletterat med erfarenheter från extern 

revision, innevarande års intern- och egenkontroll samt omvärldsanalys. 

I nämndens omvärldsanalys i Nämndbudget 2022, plan 2023 - 2024 lyfts ett antal faktorer som har bäring på 

nämndens ansvarsområde och som identifierats som potentiella risker. Exempel på detta är en mer socialt 

inriktad samhällsplanering och den långsiktiga kompetensutmaningen. Dessa utmaningar behöver hanteras 

gemensamt av kommunens förvaltningar och nämnder och prioriteras därför inte i nämndens internkontrollplan. 

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. Beroende på regeringens 

beslut om ny lagstiftning kommer nämndens uppdrag att påverkas framöver. 

Coronapandemin har haft stor påverkan på förvaltningens arbete under 2022. Medarbetarna har visat prov på en 

mycket hög förmåga att arbeta på nya sätt och att hantera flera nya utmaningar. 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 ska 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. Nämnden behöver skapa förutsättningar för medarbetarna och säkra upp att de har 

kompetens att hantera de nya verktygen samt driva den digitala transformationen. 

Förvaltningen skall vidta åtgärder för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi med en budget i balans och med 

bibehållen god kvalitet. 
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4 Arbetet med intern kontroll 2022 

Förvaltningen har tagit fram de områden som bedöms vara riskområden inom verksamheten. Som underlag till 

analysen har resultat från egenkontroller, granskningar, revisioner och avvikelser använts. Identifierade risker 

kan handla om områden som uppmärksammats som mer frekvent förekommande eller sådana risker som får 

stora konsekvenser om de inträffar. Nämndens internkontrollplan handlar både om att minimera risker som är 

kända i verksamheten och att förhindra sådana risker som skulle kunna inträffa och få stora konsekvenser. 

I genomförandet av förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys deltog arkivarie, systemförvaltare, ekonomer, 

HR- specialist, enhetschef inom myndighetsutövning, jurist, socialt ansvarig samordnare, utvecklingsledare 

digitalisering, utvecklingsledare lokaler, projektledare och utvecklare. Riskerna identifierades och skattades 

utifrån sannolikhet att de skulle inträffa och konsekvens om de inträffar. Resultat av riskanalysen presenterades 

för förvaltningsledningen som har prioriterat riskerna och föreslagit om risken ska hanteras i internkontrollplan 

eller inom exempelvis Individ & Familjeomsorgs kvalitetsledningssystem. 

Resultatet av riskanalysen delgavs politikerna i nämnden för Individ & familjeomsorg för möjlighet att påverka 

internkontrollplanen och prioriterade risker. 

Löpande under året följs planerade granskningar upp och planerade åtgärder genomförs. Resultatet av 

granskningarna återförs till berörda och kan vid behov redogöras för i förvaltningsledning och nämnd beroende 

på allvarlighetsgrad i det granskade. Resultatet av granskningarna redovisas årligen i en uppföljning av 

internkontrollplanen. 
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5 Riskanalys 2022 

Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men 

också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka 

risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och 

uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med 

ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna 

5.1 Risker - Till plan 

I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan. 

Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens. 
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Kritisk 

Hög 

Medel 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den inte 
får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Till 
plan 

Personal   1 Kommunövergripande 
risk: Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 2 Kommunövergripande 
risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att alla 
behörigheter till system, 
lokaler och andra 
tillgångar avslutas. 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Ekonomi   3 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 4 Kommunövergripande 
risk: Debiteringsrutiner 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Information
ssäkerhet, 
administrati
on, inköp... 

 

 5 Kommunövergripande 
risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 6 Kommunövergripande 
risk: Bristande hantering 
av delegationsbeslut 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 7 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverföring 
till tredje land 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Verksamhet 

 
 8 Risk att vi inte följer 

upp och förhandlar om 
avtal med externa 
aktörer vid förändrade 
behov 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Till 
plan 

 9 Risk för att personal 
har möjlighet att komma 
åt mer information än de 
ska 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 10 Risk för spridning av 
sekretess och 
personuppgifter -
 samtycke 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 11 Risk för spridning av 
sekretess och 
personuppgifter -
 digitala arbetssätt 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

5.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

Ekonomi   Kontanthantering 

1. Osannolik 
(risken är praktiskt 

taget obefintlig) 

1. Försumbar 
(obetydlig för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Kontanthantering 
finns på cafét i 
Omsorgens hus. 
Risken tas ej till 
plan då beloppen 
som hanteras är 
mycket små. 

Informationssäke
rhet, 
administration, 
inköp...  

 Kommunövergrip
ande risk: 
Bristande 
styrning av 
förändring av 
verksamhetsproc
esser och system 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Risken granskades 
2020 och visade ej 
på några brister. 
2022 års 
implementeringar 
planeras att 
granskas 2023. 

Verksamhet   Risk för hot- och 
våldssituationer 

4. Mycket vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Det finns 
arbetssätt för att 
förhindra eller 
minimera risken, 
inklusive HR-stöd, 
arbetsmiljöronder 
etc. Ingår i det 
systematiska 
kvalitetsarbetet 

 Risk för felaktig 
HSL- 
dokumentation 3. Vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 
liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Risken granskas 
årligen av MAS 
och MAR. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Risk för att 
barnrättsperspekt
ivet inte beaktas 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Alla handläggare 
erbjöds utbildning i 
den nya 
barnrättslagen 
2019. Det finns 
kommungemensa
mma 
beslutsunderlag 
och mallar för 
arbetet med barns 
rättigheter. 

Förvaltningen 
undersöker 
möjligheten att 
genomföra 
förändringar i 
verksamhetssyste
met Combine för 
att göra det 
obligatoriskt att 
registrera barns 
delaktighet i beslut 
och vid 
framtagande av 
genomförandeplan
er. 

 Risk för att 
delegationsförtec
kning inte följs 1. Osannolik 

(risken är praktiskt 
taget obefintlig) 

1. Försumbar 
(obetydlig för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Åtgärder och 
granskning har 
genomförts 2020. 
Resultatet visar 
inte på felaktigt 
fattade beslut 
utifrån delegation. 

 Risk för att det 
förekommer 
tvång- och 
begränsningsåtg
ärder 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Metodmaterial är 
framtaget. 
Utbildningar 
genomförs av 
metodutvecklare. 
Löpande arbete i 
verksamheten. 

 Risk för bristande 
samverkan 
mellan 
verksamheter 
och andra aktörer 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Förvaltningen har 
fastställda 
arbetssätt för att 
samverka både 
internt och externt. 
Riktlinje för 
händelse/avvikelse 
för att rapportera 
när samverkan inte 
fungerar. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Risk att riktlinje 
för systematisk 
uppföljning inte 
följs 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Omorganisation 
har skett på 
Funktionsstöd för 
att komma till rätta 
med problemet. 
Två handläggare 
arbetar heltid med 
uppföljning. 
Åtgärderna 
granskas hösten 
2021. 

 Risk att 
förvaltningen inte 
i tillräckligt stor 
utsträckning 
genomför 
systematiska 
egenkontroller 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Åtgärder bevakas. 

 Risk att medvind 
inte uppfyller de 
krav som behövs 
för att jobba med 
resurspass/flexib
el bemanning 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Granskning har 
genomförts under 
2020. Resultatet 
visar att risken 
minskat jämfört 
med 2019. 
Förändringar i 
systemet innebär 
att risken med 
felaktigt utbetald 
semester kommer 
att försvinna från 
och med 
december 2020. 

 Risk för att 
ansvarsfördelnin
g mellan 
kommunens 
socialnämnder 
inte är tydlig 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Förvaltningen har 
arbetssätt för att 
omhänderta 
risken. 
Överenskommelse 
med GA togs fram 
under hösten 
2020. Bevakas 
framåt. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Risk att styrande 
dokument inte är 
kända 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Åtgärder har 
vidtagits på 
Insidan och det 
pågår ett arbete 
tillsammans med 
VO för publicerade 
dokument. 
Pågående 
åtgärdsarbete 
bevakas. 

 Hot- och 
våldssituationer 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Omhändertas i 
respektive 
verksamhet. 

 Risk att resurser 
tas bort utan att 
arbetssätt 
förändras 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Risken bör följas 
upp och eventuellt 
hanteras vid 
senare tillfälle. 

 Risk att 
verksamhetssyst
emets brister 
förstärks på 
grund av brister i 
systematisk 
kompetensutveck
ling och 
informationssprid
ning. 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Eventuell 
granskning längre 
fram. 

 Risk att vi inte 
följer upp och 
utvärderar 
verksamheten på 
grund av 
begränsad 
möjlighet att ta ut 
statistik 

4. Mycket vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Planerade 
åtgärder i form av 
BI-projektet 
bevakas. Är ett 
konstaterande och 
det finns inget att 
granska under 
2022. 

 Risk för att 
personal har 
möjlighet att välja 
att läsa mer 
information än de 
har rätt till 

2. Mindre vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 
liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Bör bevakas. 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

 Risk med låg 
transformationsta
kt Combine 4. Mycket vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 
liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Kan inte granskas 
2022 men 
leverantörens 
arbete bör 
bevakas. 

 Risk för 
kompetensbrist 
nuvarande 
verksamhetssyst
em 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Åtgärder tas fram 
under året och 
risken bevakas 
framåt. 

 Risk med 
nuvarande 
kravställning vid 
behov av nytt 
verksamhetssyst
em 

1. Osannolik 
(risken är praktiskt 

taget obefintlig) 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Åtgärd i form av 
kravställande är 
identifierad och 
risken behöver 
bevakas. 

 Risk för 
kvalificerade 
välfärdsbrott 

3. Vanligt 

4. Allvarlig/stor 
inverkan (så stor 

att den inte får 
inträffa) 

Rutiner tas fram 
under 2022 som 
granskas 2023. 

 Risk med att det 
är lätt att göra fel 
i Combine. 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Åtgärder tas fram 
under året och 
risken bevakas 
framåt. 

 Risk för att våra 
individer 
påverkas negativt 
vid felaktig 
dokumentation i 
Combine 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Åtgärder tas fram 
under året och 
risken bevakas 
framåt 

Corona   Risk för stor 
smittspridning 
bland brukare 
och/eller 
medarbetare 

1. Osannolik 
(risken är praktiskt 

taget obefintlig) 

4. Allvarlig/stor 
inverkan (så stor 

att den inte får 
inträffa) 

Förvaltningen 
omhändertar risker 
kopplat till Corona 
covid- 19 i SAM- 
modulen. 

 Kommunövergrip
ande risk: Risk 
för 
anhopning/brista
nde leveranser 
avseende 
nämndernas 
uppdrag med 
anledning av 
Coronapandemin 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Förvaltningen 
omhändertar risker 
kopplat till Corona 
covid- 19 i SAM- 
modulen. 
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6 Planerade granskningar 2022 

6.1 Planerade granskningar 

Granskningsaktiviteter 

  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum 
Slutdatu
m 

 Kommunövergripand
e risk: Redovisning 
av representation 

Attest av 
representation 

Granskning av 
representationskostnader 
mm 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Bristande 
efterlevnad av 
semesterlagen 

Efterlevnad av 
semesterlagen 

Uppföljning av 
semesteravstämning -
 Granskas vid förvaltningar 
där föregående års 
granskning visat större 
brister. Om granskning 
INTE behövs - dokumentera 
varför, tex hänvisa till 
föregående års resultat. 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att 
alla behörigheter till 
system, lokaler och 
andra tillgångar 
avslutas. 

Kontroll vid avslut av 
anställning 

Granskning av avslut av 
behörigheter vid avslut av 
anställning (eller byte av 
tjänst) 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: 
Debiteringsrutiner 

Debiteringsrutiner Uppföljning av 
debiteringsprocessen 

2022-01-01 2022-12-
30 

Förvaltningens 
debiteringsområden och 
rutiner. 

2021-09-10 2021-11-
30 

Uppföljning 
debiteringsrutiner 

2021-09-10 2021-11-
30 

Rutin för kontroll av 
debitering av 
matkostnader, 
bostad med särskild 
service 

Granska debiteringsrutin 
matkostnader, bostad med 
särskild service 

2021-04-01 2021-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Inköp 
(granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

Beställningsgodkänn
ande 

Granskning av att 
genomförda inköp följer 
inköpsprocessen och 
gällande styrdokument 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Bristande 
hantering av 
delegationsbeslut 

Delegeringsrutin Granskning av 
delegeringsbeslut 

2022-01-01 2022-11-
30 
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  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum 
Slutdatu
m 

 Kommunövergripand
e risk: 
Informationsöverförin
g till tredje land 

Följsamhet till 
lagstiftning avseende 
integritetsskydd och 
Schrems II-målet 
(överföring av 
personinformation till 
terdjeland med 
massövervakningsla
gstiftning).Efterlevna
d till rutin för 
informationsklassific
ering. 

Inventering av behandling 
av personinformation som 
omfattar 
tredjelandsöverföring 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk att vi inte följer 
upp och förhandlar 
om avtal med 
externa aktörer vid 
förändrade behov 

Rutiner och 
processer för att 
omförhandla avtal 

Granskning av att 
upprättade rutiner följs 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk för att personal 
har möjlighet att 
komma åt mer 
information än de 
ska 

E- tjänst för 
beställning/avbeställ
ning av behörigheter 

Granska rapport för 
avslutade 
konton/behörigheter/anställ
ningar 

2021-09-01 2021-09-
30 

Genomföra loggkontroller 2021-01-04 2021-10-
15 

Planerade åtgärder kring för 
hög behörighet är 
genomförda 

2021-05-12 2021-10-
15 

 Risk för spridning av 
sekretess och 
personuppgifter -
 samtycke 

Nuläge samtycke Granskning av nuläge 2022-01-01 2022-11-
30 

Nuläge samtycke 
enligt OSL och 
GDPR 

Granskning av nuläge 2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk för spridning av 
sekretess och 
personuppgifter -
 digitala arbetssätt 

Lokalisera digitala 
arbetssätt som kan 
innebära risk för 
spridning av 
sekretess eller 
personuppgifter. 

Granska nämndens 
registerförteckning 

2022-01-01 2022-11-
30 

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder 

Uppföljning av internkontrollarbetet sker löpande. Resultatet av varje granskning rapporteras till berörda chefer 

och ledningsforum av den som ansvarat för att genomföra granskningen. Åtgärder planeras och genomförs vid 

behov. 

Rapportering till nämnden sker genom uppföljningsrapport internkontrollplan 2022 som följer tidplanen för 

årsrapportering. 

Uppföljning av granskningar, resultat och vidtagna åtgärder dokumenteras i systemet Stratsys 
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6.3 Granskning av privata utförare 2022 

Externa utförare förekommer i varierande omfattning i nämndens olika verksamheter. 

Kraven på kontroll och uppföljning av externa utförare finns såväl i kommunallagen som i olika 

speciallagstiftningar och förordningar. I våra styrdokument finns dels upphandlingspolicyn, dels fullmäktiges 

program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare och i 

tillhörande riktlinjer och anvisningar. 

Upphandlingsfunktionen i kommunen gör löpande avtals- och leverantörsuppföljning för externa utförare som 

är upphandlade enligt ramavtal. Uppföljning av privata aktörer (köpta platser) sker enligt rutiner för inköp och 

upphandling. 

Under 2022 ska Myndighetsutövning, stöd och behandling upprätta en kontrollrutin för omförhandling av avtal 

med externa utförare, när stödbehovsmätning visat förändrade behov hos den enskilde. För att följa 

kommungemensamma krav ska verksamhetsområdet under 2022 också uppdatera förfrågningsunderlaget som 

ligger till grund för kravställande av leverantörer av ledsagarservice och avlösarservice, enligt Lagen om 

valfrihetssystem (LOV). 

"Riktlinje för systematisk uppföljning" beslutad av nämnd 2018 reglerar den systematiska uppföljningen på 

individnivå. Systematisk uppföljning är en viktig del i socialtjänstens kvalitetsarbete och utvecklingen av en 

evidensbaserad praktik. 

Socialstyrelsen skriver följande om den beslutande nämndens ansvar för uppföljning: "Även om det är någon 

annan än den beslutande nämnden som svarar för genomförandet av en insats har den beslutande nämnden 

fortfarande ansvar för att den enskilde får den beviljade insatsen och att insatsen är av god kvalitet". 

6.4 Granskning av avtalssamverkan 2022 

Nämnden för Individ och familjeomsorg ansvarar inte för någon avtalssamverkan 2022. 

6.5 Annan granskning 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO granskar kontinuerligt verksamheter inom hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. På årlig basis granskas till exempel bostad med särskild service för barn och unga. 

Kommunrevisionen granskar regelbundet olika delar av kommunens verksamhetsområden. Det är ännu inte känt 

vilka områden som kommer att granskas under 2022. 
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Investeringsplan 2023 – 2027, Individ & Familjeomsorg 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar investeringsplan 2023 – 2027. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens behov av löpande investeringar uppgår till 2,6 miljoner per år för åren 2023 – 2027.  

Investeringarna avser löpande investeringar främst på boenden och daglig verksamhet, 
korttidsverksamheterna samt tekniska lösningar.  

 
Investeringar  2023 2024 2025 2026 2027 

Löpande investeringar  2651 2651 2651 2651 2651 

 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Karin Martinsson       

Förvaltningschef     
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Taxor och avgifter 2022 - Individ & Familjeomsorg 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & familjeomsorg fastställer taxor och avgifter för 2022, enligt följande: 

 Förbehållsbelopp, ensamstående    5 452 kr/månad 
 Förbehållsbelopp, gifta/sammanboende   4 607 kr/månad 
 Förhöjt förbehållsbelopp, ensamstående under 65 år  5 997 kr/månad 
 Förhöjt förbehållsbelopp, gifta/sammanboende under 65 år 5 068 kr/månad 
 Omsorgsavgift (maxtaxan)      2 170 kr/månad 
 Hyra särskilt boende (utanför hyreslagen)   2 229 kr/månad 
 Timtaxa boendestöd      217 kr/timme 
 Avgift för korttidsplats, omsorg    72 kr/dygn 
 Avgift korttidsvistelse utanför det egna hemmet  105 kr/dygn 
 Avgift för placerade unga över 18 år    Underhållstöd enl.   

                         Socialförsäkringsbalken 
 Avgift för placerade unga under 18 år   Underhållstöd enl.   

                         Socialförsäkringsbalken 
 Timtaxa hemtjänst      217 kr/timme 
 Avgift för dagomsorg      24 kr/dygn    
 Avgift för matdistribution     18 kr/dag 
 Trygghetslarm       271 kr/månad 
 Kostnad mat, korttidsplats     131 kr/dygn 
 Kostnad mat/fika dagomsorg     68 kr/dag 
 Matportion ordinärt boende     68 kr/ portion 
 Matportion lägenhet i anslutning    52 kr/portion 
 Helabonnemang mat VÅBO     3 928 kr/månad 
 Hygienabonnemang inklusive moms    150 kr/månad 
 Patientavgift HSV, 18-84 år     306 kr/månad 
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Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och styrelser ser över samtliga taxor och avgifter årligen. Eventuella förslag till förändringar 
ska inarbetas i nämndens budgetförslag och fastställs av kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har beslutat, den 16 juni 2016, § 99, följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa högsta månadsavgiften för omsorgsavgift, maxtaxa i 
enlighet med socialtjänstlagen och att taxejusteringar skall ske i enlighet med lagen och de justeringar 
som följer av prisbasbeloppets förändringar. 

Taxejusteringar ska ske den 1 januari varje år om förändringar skett i prisbasbeloppet. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om dessa ändringar till Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg. Ändringarna ska redovisas till kommunfullmäktige. 

Taxor och avgifter inom Individ & Familjeomsorg är baserade på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har 
för år 2022 beräknats till 48 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2022 är 700 kronor 
högre än prisbasbeloppet för år 2021. Samt att Nämnden för Service justerar priser med 1,50 % för 
2022. Nämnden för Vård & Omsorg har även fastställt att taxorna för nyttigheter kopplas till det index 
som Service Måltid använder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Beskrivning av ärendet 
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för stöd- och omsorgsavgifter. Flera av de belopp som används för 
beräkning av kommunens avgifter är enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och Socialförsäkringsbalken 
(2010:110) knutna till prisbasbeloppet (pbb). Prisbasbeloppet gäller från och med den 1 januari varje 
år och beräknas årligen om av Statistiska Centralbyrån.  

Taxor och avgifter som berörs av det förändrade prisbasbeloppet, pbb, för 2022 visas i tabellen nedan. 
 Beräkning 2022 2021 

Förbehållsbelopp, 
ensamstående 

1,3546*pbb/12 5 452 kr/mån 5 373 kr/mån 

Förbehållsbelopp, 
gifta/sammanboende 

1,1446*pbb/12 4 607 kr/mån 4 540 kr/mån 

Förhöjt förbehållsbelopp, 
under 65 år ensamstående 

Förbehållsbelopp 
*1,1 

5 997 kr/mån 5 911 kr/mån 

Förhöjt förbehållsbelopp, 
under 65 år 
gifta/sammanboende 

Förbehållsbelopp 
*1,1 

5 068 kr/mån 4 994 kr/mån 

Omsorgsavgift (maxtaxa) 0,5392*pbb/12 2 170 kr/mån 2 139 kr/mån 

Hyra särskilt boende (utanför 
hyreslagen) 

0,5539*pbb/12 2 229 kr/mån 2 197 kr/mån 

Timtaxa Hemtjänst 10% av maxtaxan 217 kr/tim 214 kr/tim 

Avgift för korttidsplats 
Omsorg 

Maxtaxa/30 72 kr/dygn 71 kr/dygn 

Avgift för dagomsorg Maxtaxa/90 24 kr/dag 24 kr/dag 

Trygghetslarm 0,00562*pbb 271 kr/dag 268 kr/dag 

Patientavgift HSV, 18-84 år 0,00634*pbb 306 kr/mån 302 kr/mån 
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Nyttigheter som räknas upp för 2022, visas i tabellen nedan. 

  Beräkning 2022 2021 

Avgift matdistribution Timtaxa / 12 (5min) 18 kr/dag 18 kr/dag 

Kostnad mat, korttidsplats Helabonnemang/30 131 kr/dag 129 kr/dag 

Kostnad mat/fika dagomsorg Uppräknas med SE 
index 

68 kr/dag 67 kr/dag 

Matportion ordinärt boende Uppräknas med SE 
index 

68 kr/dag 67 kr/dag 

Matportion lägenhet i anslutning 1/30 
middagsabonnemang 

52 kr/dag 52 kr/dag 

Helabonnemang mat 
Omsorgsboende 

Uppräknas med SE 
index 

3 928 
kr/mån 

3 870 kr/mån 

Hygienabonnemang inkl moms  150 kr/mån 150 kr/mån 

 
Taxor och avgifter som är passiva och räknas ej upp. 

 Beräkning  2022 

Frukostabonnemang 20% av 
helabonnemang 

 786 kr/mån 

Middagsabonnemang 40% av 
helabonnemang 

 1 571 kr/mån 

Matabonnemang (fr,mi, 
kv) 

90% av 
helabonnemang 

 3 535 kr/mån 

Kvällsmålsabonnemang 30% av 
helabonnemang 

 1 178 kr/mån 

Mellanmål, 
kaffeabonnemang 

10% av 
helabonnemang 

 393 kr/mån 

 

 
 

Karin Martinsson     
Förvaltningschef     
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Arbetet med en hållbar socialtjänst, november 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, 2021-11-10  

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 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 
lägga in instruktioner och påminnelser med bildstöd vilket gör den enskilde mindre beroende av att 
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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 och en brukarorganisation. 
 

Ekonomisk uppföljning per den 31/10-21 
(Belopp i tkr) Budget 

helår 
Prognos 
april 

Prognos 
maj 

Prognos 
augusti 

Prognos 
september 

Prognos 
oktober 

Nämnd -1 956 - - 350 350 250 
Förvaltningsledningskontoret -67 278 2 000 2 500 7 100 6 200 6 300 
Myndighet, stöd och 
behandling 

-225 124 -30 300 -30 800 -29 060 -29 750 -25 110 

Bostad med särskild service -212 431 7 150 12 030 9 540 10 490 12 890 
Stöd i hemmet och 
sysselsättning 

-83 344 4 400 4 400 5 105  6 805 8 160 

Daglig verksamhet -49 807 4 700 6 000 4 500 4 200 4 500 
Privat assistans -59 139 3 500 3 500 3 000 2 300 -500 
Årets resultat -699 079 -8 550 -2 370 535 595 6 490 

Kommentarer till prognos: 
Förvaltningen har hittills erhållit 3,7 mnkr i coronaersättning från staten för sjuklönekostnader. Delar av överskottet beror 
på att individer har tackat nej till beviljade insatser. 
 
 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Tidplan för septemberssammanträdet 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar tidplan för september till den 22 september 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har vid sitt sammanträde den 14 oktober 2021, § 159, antagit tidplan för 2022 med 
undantaget för september, förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nästkommande sammanträde 
med nytt datum för september 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-10-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 159 Dnr 2018-00226 
Tidplan för sammanträden 2022 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg fastställer tidplan för sammanträden och 
planeringsdagar 2022 med undantaget för nämndens sammanträde i september 2022. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att 
återkomma till nästkommande sammanträde med nytt förslag på datum för nämndens 
sammanträde i september år 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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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-10-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-09, där det föreslås att nämnden 
fastställer tidplan för sammanträden och planeringsdagar 2022.  
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-10-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

forts. § 159 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslaget med ändringen att 
förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma till nästkommande sammanträde 
med nytt förslag på datum för nämndens sammanträde i september år 2022.  

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans eget förslag till beslut 
kan antas och finnar att så sker. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 3 2021 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 
perioden 2021-07-01 till 2021-09-30.  

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2021 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

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

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2021-07-01 till 2021-09-30 att 18 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Nio av dessa är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 
kontaktperson och kontaktfamilj beror 14 på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som 
kan ta uppdrag. Fyra beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-07-01 till 2021-09-30.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-07-01 till 2021-09-30. 

 

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

Sammandrag av redovisningen för perioden 2021-07-01 till 2021-09-30 visar 25 beslut enligt lagen om 
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och åtta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

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

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
samt bostad med särskild service är 20 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Tre beslut har 
verkställts under detta kvartal och ett har avslutats. 

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

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef  



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

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

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

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

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

Kontaktfamilj och 3 9 14 15 1 annat skäl 9 resursbrist 10 resursbrist14 resursbrist 3 ej verkställda 3 verkställda 1 verkställt 4 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 3 nya varav 7 nya varav 6 nya 2 resursbrist 4 annat skäl 1 annat skäl 6 ej verkställda 9 ej verkställda 11 ej verkställda

4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 0 1 2 3 0 1 annat skäl 2 annat skäl 3 annat skäl 0 1 ej verkställt 0 3 ej verkställda

SoL 4:1 varav 3 nya

Summa beslut 3 10 16 18 3 10 16 18 3 10 16 18

Bistånd
Antal 
beslut

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

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

2020 2021 2021 2021 2020 2021 2021 2021 2020 2021 2021 2021
Boendestöd enligt 7 5 6 8 6 annat släl 4 annat skäl 5 annat skäl 6 annat skäl 1 avslutat 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt

SoL 4:1 varav 6 nya varav 3 nya varav 4 nya 1 tackat nej 1 tackat nej 1 resursbrist 2 resursbrist 6 ej verkställda 3 ej verkställda 4 ej verkställda 6 ej verkställda

1 avslutat 1 avslutat

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 1 0 0 0 0 0 0 0 1 avslutat 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

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

läger enligt SoL 4:1

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

SoL 4:1

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



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

Insats
Antal 
beslut

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

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

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

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 3 8 5 7 3 annat skäl 8 annat skäl 5 annat skäl 7 annat skäl 1 verkställt 1 verkställt 2 verkställda 7 ej verkställda

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt varav 5 nya varav 4 nya 2 ej verkställda 5 ej verkställda 3 ej verkställda

2 avslutade

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

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

2 annat skäl 1 avslutat

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

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

2 annat skäl 1 avslutat

Korttidsvistelse 1 0 6 1 1 resursbrist 0 2 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 0 4 verkställda 1 ej verkställt

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

1 avslutat

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

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 10 11 9 3 resursbrist 1 tackat nej 6 tackat nej 7 tackat nej 1 verkställt 2 verkställda 3 verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 2 nya varav 3 nya 4 tackat nej 9 resursbrist 4 resursbrist 1 resursbrist 8 ej verkställda 8 ej verkställda 8 ej verkställda 7 ej verkställda

2 annat skäl 1 annat skäl 1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 19 29 30 25 19 29 30 25 19 29 30 25



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 2021 och kvartal 3 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Kontaktfamilj och 15 1 14 resursbrist1 resursbrist 4 verkställda 1 ej verställt

kontaktperson SoL 4:1 varav 6 nya 1 annat skäl 11 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet 3 1 3 annat skäl 1 annat skäl 3 ej verkställda 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya

Summa beslut 18 2 18 2 18 2

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Boendestöd enligt 8 2 6 annat skäl 2 tackat nej 1 verkställt 2 ej verkställda

SoL 4:1 varav 4 nya varav 1 nytt 2 resursbrist 6 ej verkställda

1 avslutat

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

SoL 4:1

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

service enligt SoL 5:5 1 ej verkställt

eller 5:7

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

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0



SoL 4:1

Summa beslut 8 6 8 6 8 6



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

Insats
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

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

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 7 4 7 annat skäl 4 annat skäl 7 ej verkställda 4 ej verkställda

enligt LSS 9:3 varav 4 nya

Kontaktperson 3 2 3 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 2 ej verkställda

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

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

enligt LSS 9:5 varav 3 nya 3 annat skäl 1 resursbrist 1 avslutat

Korttidsvistelse 1 7 1 tackat nej 5 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 1 tackat nej 6 ej verkställda

1 resursbrist

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

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 9 7 tackat nej 3 resursbrist 2 verkställda 8 ej verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya 1 resursbrist 6 tackat nej 7 ej verkställda 1 avslutat

1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 25 26 25 26 25 26
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Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3, 2021 
 
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 3 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

15, 
varav  
6 nya 

14 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
1 annat skäl 
 

4 verkställda 
11 ej verkställda 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

3, varav 
3 nya 

3 annat skäl 3 ej verkställda 

Summa beslut 18 18 18 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 3 

Boendestöd enligt SoL 4:1 8, varav 
4 nya 

6 annat skäl 
2 resursbrist 
  

1 verkställt 
6 ej verkställda 
1 avslutat 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

0   

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

0   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

0   

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

0   

Summa beslut 8 8 8 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 3 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

0   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 

7, varav  
4 nya 

7 annat skäl, varav 3 avvaktar pga 
covid-19 
 

7 ej verkställda 
  

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
 
 

3, varav  
1 nytt 

3 annat skäl, varav 2 avvaktar pga 
covid-19 

1 verkställt 
2 ej verkställda 
 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

4 1 tackat nej 
3 annat skäl, vill avvakta pga  
covid-19 

3 ej verkställda 
1 avslutat 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
 

1 1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

1 1 resursbrist 
  
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

9 7 tackat nej  
1 annat skäl 
1 resursbrist 
 

2 verkställda 
7 ej verkställda 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   
 
 

Summa beslut 25 25 25 



 
 

Datum 

2021-10-27 
Diarienummer 

IF 2021-00008 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300834519 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Anmälan av delegationsbeslut, november 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 
perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

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 7, 13, 22 och 27 oktober 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga beslut.   

Attesträtter 

2021-10-01 – 2021-10-31. 

Avtal  

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

Dnr 2020-00360. Svar till Förvaltningsrätten i Göteborg, målnummer 10756-21, gällande särskild 
avgift enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Dnr 2021-00293. Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2019-00224. Beslutsfattande när ordinarie förvaltningschef ej är i tjänst från 9 oktober 2021 
till 24 oktober 2021.  

Dnr 2021-00010. Forvaltningschefens vidaredelegering i delegeringsförteckningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-10-27 
Diarienummer 

IF 2021-00007 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300834519 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 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, november 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 6064-21, daterad 2021-10-06, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande bistånd om bostadsanskaffning enligt socialtjänstlagen, Sol. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 7661-21, daterad 2021-10-19, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande korttidsvistelse enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 9092-20, daterad 2021-10-22, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. Förvaltningsrättens 
interimistiska beslut den 9 juli 2020 upphör därmed gälla. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2021-00210. IVO har beslutat den 18 oktober 2021, dnr 3.1.2-26251/2021-4, att avsluta ärendet 
angående orosanmälan. IVO bedömer att nämnden har fullgjort sin utrednings- och 
anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ socialtjänstlagen, SoL. 

Dnr 2021-00148. IVO har beslutat den 15 oktober 2021, dnr 3.1.2-18660/2021-3, att avsluta ärendet 
angående behörighetsstyrning. IVO bedömer att nämnden har fullgjort sin utrednings- och 
anmälningsskyldighet i enlighet med 14 kap. 6-7 §§ socialtjänstlagen, SoL. 
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Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 

Dnr 2021-00244. IMY, dnr PUI-2021-3754-2, 13 oktober 2021. IMY beslutar att avsluta ärendet som 
rör anmälan om personuppgiftsincident. 

Kommunstyrelsen, KS 

Dnr 2021-00268. KS § 263 - Uppföljning av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med 
budget i balans. 

Dnr 2021-00161. KS § 264 - Individ & Familjeomsorg - Utveckling av arbetet med Ett Kungsbacka. 
Svar på nämndens uppmaning den 20 maj 2021, § 85. 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll, 2021-10-08. 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll, 2021-10-15. 

Göteborgsregionen GR  

Dnr 2021-00001. Förbundsstyrelsens beslut, den 23 september 2021, § 303, Regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-09-13 
Diarienummer 

KS 2021-00621 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Christina Hermansson 
 
Ekonomichef 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Individ & Familjeomsorg - Utveckling av arbetet med Ett Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i  
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att styrelsen tagit del av nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs uppmaning. 

Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13 som svar 
till nämnden i frågan om klargörande avseende lokalförsörjningsprocessen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppmanar genom beslut på sammanträdet den 20 maj 2021, 
kommunstyrelsen att intensifiera arbetet med utvecklingen av Ett Kungsbacka och att 
kommunstyrelsen tillser att ansträngningar görs för att bistå nämnden i arbetet med att nå en budget i 
balans. Nämnden önskar också klargörande avseende lokalförsörjningsprocessen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-05-20, § 85 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Service 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har sedan 2019 arbetat för att nå budget i balans. Nämnden 
beskriver i sitt beslut från den 20 maj 2021, att en del av underskottet beror på strukturella faktorer 
kopplat till brist på boenden i kommunen, vilka nämnden inte råder över själva utan behöver stöd i från 
kommunstyrelsen och nämnden för Service. 

Nämnden konstaterar att när planerade bostäder med särskild service skjuts på framtiden ökar 
kommunens kostnader för köpta platser med följden att nämnden får omprioritera i andra verksamheter 
för att täcka dessa kostnader.  
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Nämndens budget 
Det är kommunfullmäktige som tilldelar nämnder och styrelser nettoram för driften i samband med 
beslut om kommunensbudget. Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna ta ett 
självständigt ansvar för sin ekonomi.  

I kommunens budget anges Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt, vilket innebär samarbete 
för att nyttja resurserna på bästa sätt för hela kommunen och för att kunna erbjuda bästa möjliga 
service och tjänster för dem vi är till för. Detta innebär fokus på helheten, inte bara den enskilda 
verksamheten.  

Hur stort utrymme kommunfullmäktige kan avsätta till ramar bestäms av hur stora skatteintäkterna och 
de generella statsbidragen är, samt hur stort resultat kommunen behöver ha utifrån planerade 
investeringar. Ramtilldelningen är uppbyggd så att alla nämnder får en generell uppräkning. Därefter 
får några nämnder volymtilldelning och några en speciell tilldelning. I Kommunbudget 2022 – plan 
2023 och 2024, som beslutades i juni 2021, har exempelvis Individ & Familjeomsorg fått ett extra 
anslag till sin budget för att hantera utmaningar.  

Kommunfullmäktiges beslut om hantering av nämndens underskott 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har i samband med kommunfullmäktiges beslut om 
ombudgetering inte behövt ta med sig underskott från tidigare år och arbeta in i nästkommande års 
budget. Besluten grundar sig i nämndens arbete med resurseffektiviseringar för budget i balans samt i 
att problematiken med boendelösningar inte ses som enbart nämndens dilemma.1  

2019 beslutade kommunfullmäktige att den negativa resultatfonden i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg samt Funktionsstöd skulle nollställas. 

Lokalförsörjningsprocessen 
Lokalplanen är en del av kommunens budget och beslutas därmed av kommunfullmäktige. De 
övergripande strategierna för lokalförsörjning och lokalplan finns i kommunens budgetdokument. Här 
anges att nämnderna beslutar om lokalbehov de kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser 
och lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens lokalgrupp till en lokalbehovsplan som 
bearbetas vidare till en så kallad lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt 
och fysiskt.  

Handläggning av lokalbehov sker enligt fastställda principer. Lokalbehov som beror på 
strukturomvandlingar och som ger minskade driftskostnader samt lokalbehov på grund av 
volymutökningar inom befintliga områden har högst prioritet. Till denna kategori hör exempelvis 
bostad med särskild service. 

                                                
1 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll §76, 2021-05-04, Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll §44, 2020-05-05, 
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll §119, 2019-05-07 
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Service Lokalförsörjning har i juli 2021 beslutat om tillämpningsanvisningar till det avsnitt i 
Kommunbudgeten som rör lokalplanering. Av tillämpningsanvisningarna framgår bland annat hur 
lokalplaneringen arbetas fram under året.  

Det är ett dilemma när beslutade tidplaner inte kan hållas på grund av exempelvis överklaganden. 
Kommunstyrelsen har löpande fått information om de ekonomiska effekterna bostadsbristen innebär, 
dels i samband med månatliga uppföljningar från nämnden för Individ & Familjeomsorg, dels från 
kommundirektören inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om nämndens bostadsbehov på sammanträde 2021-05-
04. Nämndens presidium, förvaltningschef och ekonomichef har också haft dialog med 
budgetberedningen om utmaningarna i samband med budgetberedningens arbete inför Kommunbudget 
2022.  

Problematiken med förseningar i byggnation av bostäder med särskild service är väl känd för de 
tjänstepersoner som är involverade i lokalförsörjningsprocessen. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning är att bristen på boendelösningar i egen regi ska 
fortsätta hanteras inom lokalförsörjningsprocessen samt genom nära dialog mellan nämnderna för 
Individ & Familjeomsorg, Service och kommunstyrelsen. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Kommunstyrelsen Datum  

2021-10-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 264 Dnr 2021-00621 
Individ & Familjeomsorg – Utveckling av arbetet med Ett Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att styrelsen tagit del av nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs skrivelse. 

Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 
2021-09-13, som svar till nämnden i frågan om klargörande avseende 
lokalförsörjningsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppmanar genom beslut på sammanträdet 
den 20 maj 2021, kommunstyrelsen att intensifiera arbetet med utvecklingen av Ett 
Kungsbacka och att kommunstyrelsen tillser att ansträngningar görs för att bistå 
nämnden i arbetet med att nå en budget i balans. Nämnden önskar också klargörande 
avseende lokalförsörjningsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 343 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-05-20, § 85 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Service 



 
 

Datum 

2021-10-27 
Diarienummer 

IF 2021-00004 

 
 

 
 

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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Redovisning av synpunkter och klagomål, november 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 
för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Dnr 2021-00285. Inkommit klagomål angående bemötande och handläggning vid 
funktionsstödsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat klaganden. 

Dnr 2021-00286. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot ett klagomål gällande enskild 
persons insatser på gruppboende. Det är nämndens ansvar att utreda klagomålet enligt bestämmelserna 
i 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-10-28 
Diarienummer 

IF 2021-00005 

 
 

 
 

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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Redovisning av skrivelser och meddelanden 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-10-01-2021-10-31. 

Dnr 2020-00247. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar om genomförande av tillsyn på 
Lilla Grönkulla. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-28. 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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