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1. Sammanfattning 

 

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

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

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

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

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

välfärdsbrott och regelbundet rapporterar dessa till kommunstyrelsen.  
 

Nämnderna rekommenderas tillse: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Revisionsfrågor IF: GA: 

Kontrollmiljö 

 Har ansvariga nämnder säkerställt en god kontrollmiljö 

avseende risken för välfärdsbrott? 
Nej Nej 

Riskbedömning  

 Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska 

riskerna i organisationen?  

Nej Ja 

Kontrollaktiviteter 

 Säkerställer ansvariga nämnder att kontrollsystemen är 

effektiva för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott?  
Nej Ja 

Information och kommunikation 

 Sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller 

till berörda medarbetare? 

Nej Nej 

Tillsyn (Övervakande aktiviteter) 

 Följs processen upp och återrapporteras till rätt nivå? 
Nej Ja 

 
  Se punkt 5.6 resp. 6.6 för detaljerad information.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

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

2.2. Begreppet kvalificerade välfärdsbrott 

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

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

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

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

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

2.3. Syfte och revisionsfrågor 

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

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

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

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

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

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

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

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

som bedöms relevanta inom ramen för granskningen. 

2.5. Avgränsning 

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

2.6. Metod 

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

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

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

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

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

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

3.1. COSO-modellen 

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

 

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

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

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

3.1.1. Kontrollmiljö 

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

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

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

3.1.2. Riskbedömning 

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

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

3.1.3. Kontrollaktiviteter 

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

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

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

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

3.1.4. Information och kommunikation 

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

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

3.1.5. Tillsyn / övervakande aktiviteter 

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

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

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

4.1. Ansvarsfördelning och styrdokument 

4.1.1. Ansvarsfördelning inom kommunen 

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

4.1.2. Styrdokument 

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

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

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

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

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

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

5.1. Kontrollmiljö  

5.1.1. Policyer och riktlinjer 

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

5.1.2. Kultur inom organisationen 

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

5.1.3. Övergripande tekniska system 

5.1.3.1 Verksamhetssystem 

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

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

5.1.3.2 Rapporteringskanaler av oegentligheter 

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

5.1.4. Bedömning av kontrollmiljön 

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

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

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

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

5.2. Riskbedömning 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Kontrollaktiviteter 

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

5.3.1. Verksamhetens kontroller 

Inom ramen för granskningen har EY efterfrågat rutiner och processkartor som beskriver 
hur förvaltningen arbetar med kontrollaktiviteter inom ramen för sin verksamhet. Detta 
ger oss viktig information om kontrollernas effektivitet genom att förstå hur man arbetar 
med kontroller samt om arbetet sker systematiskt och riskbaserat.  
 
EY har tillhandahållits nedan rutiner, processkartor och blanketter. 
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Processkartor8: 
 Personlig assistans, privat utförare 
 Beslut om assistansersättning från Försäkringskassan, privat utförare 
 Faktura från privat utförare 
 Faktura från Försäkringskassan, 20 tim 
 Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9§ 2 LSS för merkostnader då 

ordinarie assistent varit sjuk. 
 Process sjuklöner     

 
Rutiner och blanketter: 

 Övergripande rutin gällande myndighetsutövning, funktionsstöd för insatser inom 
LSS9 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2. Internkontrollens kontrollaktiviteter 

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

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

5.3.3. Bedömning av nämndens arbete med kontrollaktiviteter 

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

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

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

 Vi rekommenderar att risken för avsiktliga felutbetalningar inkluderas i 
internkontrollplan. 

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

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

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

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

5.4. Information och kommunikation 

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

5.4.1. Delgivning av information 

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

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

5.4.3. Bedömning av nämndens arbete med information och kommunikation 

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

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

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

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

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

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



 
 
 

21 
  

5.5. Tillsyn / övervakande aktiviteter 

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

5.5.1. Tillsyn i internkontrollen 

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

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

5.5.2. Bedömning av nämndens arbete med tillsyn 

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

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

5.6. Bedömning utifrån revisionskriterierna 

 

Revisionsfrågor Bedömning  

Kontrollmiljö 

 Har ansvariga nämnder säkerställt 

en god kontrollmiljö avseende 

risken för välfärdsbrott?  
 
 
 

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

Kommunstyrelsen rekommenderas tillse: 

 att en handlingsplan kopplat till 

kvalificerade välfärdsbrott utarbetas. 

 att kommunövergripande riktlinjer 

utarbetas.  

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att nämndspecifika riktlinjer utarbetas.  

Riskbedömning  

 Genomförs adekvata riskanalyser 

på rätt nivå för att minska riskerna 

i organisationen?  

 
 

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

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att övergripande analys av risken för 

kvalificerade välfärdsbrott genomförs i 

verksamheten. 

 att förvaltningen kartlägger samtliga 

potentiella risktillfällen i de 

handläggningsprocesser som är 

exponerade för aktuell brottstyp.  

 att risken för kvalificerade välfärdsbrott 

inkluderas i årlig riskbedömning inom 

ramen för nämndens internkontroll. 

Kontrollaktiviteter 

 Säkerställer ansvariga nämnder att 

kontrollsystemen är effektiva för 

att förhindra och upptäcka 

välfärdsbrott?  

 
 

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

Kommunstyrelsen rekommenderas tillse: 

 att den övergripande samordningen, 

infrastrukturen och stödverksamheten för 

det brottsförebyggande arbetet i nämnden 

förstärks. 



 
 
 

23 
  

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att förvaltningens arbete med kontroller 

sker riskbaserat och systematiskt och med 

spårbarhet.  

 att man höjer kompetensen kring 

kvalificerade välfärdsbrott, bl.a. genom en 

nämndspecifik utbildningsplan 

 att rutiner utarbetas för FUT-utredning, 

återkrav och polisanmälan.  

 att risken för avsiktliga felutbetalningar 

inkluderas i internkontrollplan. 

 att risken för avsiktliga felutbetalningar 

inkluderas i det systematiska 

kvalitetsarbetet och att specifika 

egenkontroller kopplat till detta utarbetas. 

Information och kommunikation 

 Sprids information om regelverk, 

riskanalys och kontroller till 

berörda medarbetare? 
 
 

 

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

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att arbetssätt ses över för att samverka 

internt och externt.  

 att förvaltningen formaliserar samarbeten 

med relevanta myndigheter. 

Tillsyn (Övervakande aktiviteter) 

 Följs processen upp och 

återrapporteras till rätt nivå? 

 
 

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

Kommunstyrelsen rekommenderas tillse: 

 att uppföljningen av nämnders arbete mot 

välfärdsbrott förstärks.  

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att föra statistik och analysera 

förekomsten av felaktiga utbetalningar. 

 att följa upp om kontroller som framgår i 

verksamhetsrutiner utförs och 

dokumenteras. 
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6. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

6.1. Kontrollmiljö 

6.1.1. Policyer och riktlinjer 

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

6.1.2. Kultur inom organisationen 

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

6.1.3. Rapporteringskanaler av oegentligheter 

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

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

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

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

6.2. Riskbedömning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Kontrollaktiviteter 

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

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

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

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

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

6.3.2. Internkontrollens kontrollaktiviteter 

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

 Dagliga stickprov inför utbetalningar av ekonomiskt bistånd 
 Kvartalsvisa uppföljningar av utbetalningar 

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

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

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

6.3.3. Bedömning av nämndens arbete med kontrollaktiviteter 

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

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

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

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

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

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

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

6.4. Information och kommunikation 

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

6.4.1. Delgivning av information 

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

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

6.4.3. Bedömning av nämndens arbete med information och kommunikation 

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

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

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

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

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

6.5. Tillsyn / övervakande aktiviteter 

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

6.5.1. Tillsyn i internkontrollen 

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

6.5.2. Bedömning av nämndens arbete med tillsyn 

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

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

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

6.6. Bedömning utifrån revisionskriterierna 

 

Revisionsfrågor Bedömning  

Kontrollmiljö 

 Har ansvariga nämnder säkerställt 

en god kontrollmiljö avseende 

risken för välfärdsbrott?  
 
 
 

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

Kommunstyrelsen rekommenderas tillse: 

 att en handlingsplan kopplat till 

kvalificerade välfärdsbrott utarbetas. 

 att kommunövergripande riktlinjer 

utarbetas.  

Nämnden rekommenderas tillse: 
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 att nämndens vägledande riktlinjer 

avseende försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd kompletteras med ytterligare 

vägledning kopplat till avsiktliga 

felutbetalningar.  

Riskbedömning  

 Genomförs adekvata riskanalyser 

på rätt nivå för att minska riskerna 

i organisationen?  

 
 

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

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att en övergripande analys genomförs i 

verksamheten av risken för avsiktliga 

felutbetalningar i sin verksamhet 

 att en kartläggning genomförs av 

potentiella risktillfällen under 

verksamhetens olika processer.  

 att förvaltningen gör en åtskillnad mellan 

avsiktliga felutbetalningar, oavsiktliga 

felutbetalningar och systemproblem  

eftersom orsak, risk och kontrollaktiviteter 

kan skilja sig mellan kategorierna.   

 att nämnden baserar riskbedömningar på 

faktabaserat beslutsunderlag i högre 

utsträckning, bl.a. genom att föra statistik 

kopplat till avsiktliga felutbetalningar.  

Kontrollaktiviteter 

 Säkerställer ansvariga nämnder att 

kontrollsystemen är effektiva för 

att förhindra och upptäcka 

välfärdsbrott?  

 
 

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

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att förvaltningens arbete med kontroller 

sker riskbaserat och med spårbarhet. 

 att nämndens processer som är 

exponerade för välfärdsbrottslighet 

riskbedöms samt att kontroller utvecklas 

baserat på sådan bedömning. 

 Att fokus skiftar från efterföljande 

kontroller till förebyggande kontroller.   

 att man höjer kompetensen kring 

kvalificerade välfärdsbrott inom 

organisationen, bl.a. genom att ta fram en 

anpassad utbildningsplan. 

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

riskanalys och kontroller till 

berörda medarbetare? 
 
 

 

Nämnden rekommenderas tillse: 

 att arbetssätt ses över för att samverka 

internt och externt för att tillse 

ändamålsenliga erfarenhetsutbyten och 

metodutveckling. 

 att styrdokument tillgängliggörs på ett och 

samma ställe och att medarbetare 

informeras om detta. 

 att förvaltningen formaliserar samarbeten 

med relevanta myndigheter, såsom 

Försäkringskassan och Skatteverket, för 

att säkerställa hög rättssäkerhet och 

likvärdighet i besluten. 

 att nämnden utreder hur polisanmälan av 

avsiktliga felutbetalningar bäst görs i 

samverkan med andra myndigheter. 

Tillsyn (Övervakande aktiviteter) 

 Följs processen upp och 

återrapporteras till rätt nivå? 

 
 

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

 att statistik över avvikelser kopplade till 

välfärdsbrott förs samt regelbundet 

rapporterar dessa till kommunstyrelsen. 

 att följa upp om kontroller som framgår i 

verksamhetsrutiner utförs och 

dokumenteras. 
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7. Samlad bedömning 

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

Stockholm den 10 november 2021 

 

Erik Skoglund, Kvalitets- och uppdragsansvarig, Forensic & Integrity Services 

Erik Nerén, Projektledare, Forensic & Integrity Services  

Chalinee Pengboon, Granskare, Forensic & Integrity Services 
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Kommunrevisionen har granskat förebyggande arbete mot 
kvalificerade välfärdsbrott 

Kommunrevisionen har granskat det förebyggande arbetet mot kvalificerade välfärdsbrott inom 

nämnderna för Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Även 

kommunstyrelsen berörs. Granskningen visar på flera brister.  

Både statliga utredningar och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har uppmärksammat risken för att 

kommuner utsätts för välfärdsbrott. Kommunrevisionen i Kungsbacka kommun har därför valt att 

granska kommunens åtgärder för att motverka kvalificerade välfärdsbrott. Granskningen har 

fokuserat på verksamheten under nämnderna för Gymnasium & Arbetsmarknad samt Individ & 

Familjeomsorg.  

Granskningen visar på brister i kommunens förebyggande arbete. Det arbete som bedrivs i dagsläget 

är splittrat och svåröverskådligt. Det behöver tydliggöras var ansvaret att motverka välfärdsbrott 

ligger och vad det ansvaret innebär menar kommunrevisionen.   

För att kunna upptäcka den här typen av brott behöver kommunen ha ett systematiskt förebyggande 

arbete. Kommunrevisionen lämnar därför flera rekommendationer till berörda nämnder och till 

kommunstyrelsen. Rekommendationerna handlar om att styrelse och nämnder behöver se till att 

kunskapen inom området ökar och att det finns ett stöd till verksamheten om hur välfärdsbrott ska 

motverkas. Det behöver också finnas systematiska och riskbaserade kontroller enligt 

kommunrevisionen.  

Kommunrevisionens granskning finns att läsa i sin helhet på kommunrevisionens webbplats 

Kommunrevisionen (kungsbacka.se). 

 

Kontakta gärna 

Gällande kommunstyrelsen:  

Birgitta Litsegård, ordförande i kommunrevisionen 

E-post: birgitta.litsegard@kungsbacka.se 

Telefon: 073-5216863 

 

Gällande Individ & Familjeomsorg: 

Hans-Åke Fryklund, kommunrevisor 

E-post: hans-ake.fryklund@kungsbacka.se 

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/kommunrevisionen/
mailto:birgitta.litsegard@kungsbacka.se
mailto:hans-ake.fryklund@kungsbacka.se
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Telefon: 072-7125090 

 

Gällande Gymnasium & Arbetsmarknad:  

Rolf-Arne Ullaeus, kommunrevisor 

E-post: rolf-arne.ullaeus@kungsbacka.se 

Telefon: 070-5790255 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Förslag på fördelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2021  
 
Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2021, enligt 
Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta om utbetalning 
ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Pengarna ska utbetalas för ” vård av sjuka och invalidiserade 

personer från Släps församling i den mån deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller 
andra bidrag”.  
En ansökan har inkommit till förvaltningen för Individ och Familjeomsorg varav den sökanden 
uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se sammanställning över inkomna ansökningar.  
 
Beslutsunderlag 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-31. 

Bilaga: Sammanställning över inkomna ansökningar, 2021-10-31 
Inkommen ansökningshandling   

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanställning över inkomna ansökningar om medel 
Arvid och Hildur Andersson donationsfond - 2021 
 

Nr. Initialer Bedöms 
uppfylla 
kriteriet 
ålderstigen, 
sjuk och 
invalidiserad 

Bedöms 
uppfylla 
kriteriet från 
Släps 
församling 

Bedöms uppfylla 
ändamålet vård 

Förslag till beslut 

2 JP - 1973 Ja Ja Ja Sökande bedöms uppfylla 
kriterierna för utdelning. Förslag 
är utdelning av medel till 
sökande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Ansökan om föreningsbidrag - år 2022 
  
Förslag till beslut i nämnden för Individ- och Familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg fördelar 2022 års bidrag, till föreningar som bedriver socialt 
arbete, med totalt 357 000 kronor till; Brottsofferjouren i Kungsbacka, Kamratföreningen Länken i 
Kungsbacka och GMFK (Gode mans och förvaltarföreningen i Kungsbacka).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt beslut i kommunfullmäktige 1999, att fördela bidrag 
till föreningar som bedriver socialt arbete. Verksamheter som kan komma i fråga för bidrag ska vara 
ett komplement till den verksamhet som nämnden ansvarar för samt ha lokal anknytning. Bidraget är i 
första hand ett verksamhetsstöd. Syftet med bidraget är att inspirera till förnyelse och utveckling samt 
utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga insatser. Samverkan och nätverksarbete 
uppmuntras. 

Beskrivning av ärendet 
Tre föreningar har ansökt om föreningsbidrag för 2022. Två av dessa tre föreningar sökte även bidrag 
för 2021. 
De tre sökande föreningarna uppfyller kriterierna till utdelning av medel berättigat på inskickade 
underlag.  
 

Nedanstående sammanställning finns namn på de sökande föreningarna, sökt belopp, förslag till 
belopp att bevilja för 2022 samt kort beskrivning av föreningarnas verksamhet. Som jämförelse 
redovisas också beviljat bidrag för 2021 för de föreningar som då fick bidrag.   
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Sökande förening  Beviljad bidrag 2021 Sökt bidrag 2022 Förslag bidrag 
2022 

Brottsofferjouren 
Kungsbacka 

100 000 100 000 100 000  

Kamratföreningen Länken  172 500 250 000 250 000  

GMFK (Gode mans och 
förvaltarföreningen i 
Kungsbacka)  

Ingen ansökan 7 000  

 

7 000 

Summa: 272 500 357 000 357 000 

 
 
Brottsofferjouren i Kungsbacka ändamål är att erbjuda och ge medmänskligt stöd, information och 
praktisk vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.  
I visionen ingår också rätten till stöd, information och vid behov skydd till människor som bevittnar 
brott, från inledningen av rättsprocessen till uppföljningen efter. 
 
Kamratföreningen Länken vänder sig till individer med missbruksproblematik. Föreningen finns på 
Östra Långgatan 28–30 i Kungsbacka. Föreningen har regelbundna sammankomster med flera 
aktiviteter som ska verka stöttande för individen i livet med missbruk. Föreningen har begärt ett högre 
bidrag än tidigare grundat på en utökning av verksamheten med nya medlemmar samt utöka med en ny 
boendeplats.  
 
GMFK, Gode mans och förvaltarföreningen i Kungsbacka verkar som en politisk obunden 
förening som arbetar för medlemmarnas intressen. Föreningens huvudsyfte är att underlätta 
medlemmarnas uppgifter och på så sätt optimera medlemmarnas uppdrag som gode män eller 
förvaltare.  
 
Förvaltningen föreslår att bevilja medel enligt ovanstående lista till Brottsofferjouren i Kungsbacka, 
Kamratföreningen Länken samt GMFK, Gode mans och förvaltarföreningen i Kungsbacka. 
 
Beslutsunderlag 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-04 
Inkomna ansökningshandlingar  

 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten – Individ & Familjeomsorg  
Samtliga föreningar som ansökt om bidrag 
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Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 

Malin Hendén 
0300 836699 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Digitalplan 2020-2022 – Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar revidering av Digitalplan 2020-2022. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Att arbeta med digitalisering är en förutsättning för att kunna möta framtidens behov och utmaningar. 
Digitalplanen sammanfattar förvaltningens arbete med pågående och planerade aktiviteter såväl som 
aktiviteter som behöver utredas 2020-2022.  
Planen är framtagen med hjälp av underlag från kommunens styrdokument, LIKA-verktyget, 
workshops och feedback från verksamheterna. Sveriges kommuner och regioners  LIKA- verktyg för 
socialtjänst är ett självskattningsverktyg där förvaltningens verksamheter skattar hur långt de kommit 
inom sin digitalisering inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. 
Revideringen av digitalplanen är framtagen med hjälp av nya mätningar via LIKA- verktyget, 
kommunens gemensamma aktiviteter och verksamhetens behov av nya tjänster. Digitalplanen kommer 
beslutas på nytt inför 2023.  

Revideringen har uppdaterats inom aktiviteter och road map och med hänsyn till kommunens 
handlingsplan för digital utveckling 2020-2022.    

Beslutsunderlag 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-12-01 

Uppdaterad Digitalplan 2020-2022 - revidering 
Uppdaterad Digitalplan inför 2022 - revidering, PDF powerpoint  

 

 

 

Caroline Storm     Malin Hendén 

Utvecklingsledare      Utvecklingsledare 
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Individ & Familjeomsorgs digitalplan är en beskrivning av de närmaste årens arbete och satsningar 
på digitalisering. 
 

1 Inledning och bakgrund 
Kungsbacka, liksom resten av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar kommande år med 
bland annat ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav och behov 
från olika målgrupper. Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering 
av framtidens medarbetare. Dessa utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller 
utformningen av framtidens offentliga tjänster. Digitalisering och användandet av ny teknik för att 
erbjuda god service och för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är en del i att möta dessa 
utmaningar.  

Teknikens utveckling bidrar till nya möjligheter att effektivisera verksamheten och driva på 
utvecklingen av arbetssätten som ofta blir en följd av en automatisering av processer eller tjänster 
inom verksamheten. Vi behöver dra nytta av digitaliserings möjligheter för att bli effektivare, mer 
tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för invånare och medarbetare.  

Socialtjänsten måste fokusera på att göra servicen för våra målgrupper mer digital. Förvaltningens 
klienter och brukare ställer, liksom alla kommuninvånare, höga krav på att kunna utföra sina 
tjänster när det passar dem bäst. För att möta behoven måste förvaltningen arbeta för att fler tjänster 
ska kunna utföras digitalt och oberoende av tid och rum. Även våra medarbetare förväntar sig att 
kunna utföra sitt arbete med hjälp av verktyg och system som stödjer arbetsprocessen så att arbetet 
blir effektivare och genererar ett bättre resursutnyttjande.  

För att arbeta med innovationer och hitta nya sätt att lösa vardagsproblem och utveckla smarta 
välfärdstjänster krävs att organisationen rustar sig för det. Innovation är ett långsiktigt systematiskt 
arbete som måste prioriteras varje dag. Förvaltningen behöver systematiskt följa utvecklingen av 
tekniska hjälpmedel som bidar till effektivare arbetssätt och att individerna kan bli mer 
självständiga. 

Förvaltningens digitalplan och fortsatt arbete med digitalisering bygger såväl på nationella, 
kommuncentrala och förvaltnings specifika visioner, strategier och mål.   

 

1.1 Regeringens Vision och mål 
För att möte kommande demografiska utmaningar har regeringen tagit fram en 
digitaliseringsstrategi med en vision “Ett hållbart digitaliserat Sverige” där det övergripande målet 
är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Strategin 
bryter ned det övergripande målet i fem delmål: 

 Digital kompetens 
 Digital trygghet 

 Digital innovation 
 Digital ledning 

 Digital infrastruktur
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1.5 Kungsbacka kommuns digitala strategi  
Syftet med Kungsbackas digitala strategi är att ange en kommunövergripande riktning för arbetet 
med digital utveckling som ska bidra till att uppnå kommunens Vision 2030.  

Strategin ska ge stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamheternas digitala 
utveckling. Strategin ska ge vägledning till kommunens medarbetare och politiker när de ska fatta 
beslut som berör digitalisering. Kungsbacka kommuns långsiktiga vision är vägledande för den 
digitala utvecklingen. Kungsbackas digitala strategi utgår från följande dokument: 

• Kommunens vision 2030  
• E-målbild för Kungsbacka  
• Kommungemensam handlingsplan för 

digital utveckling 2020 – 2022 
 

• Strategi för eSamhället (SKR)  
• En digital agenda för Sverige (SKR) 

Den Kommungemensamma handlingsplanen omfattar fem olika ben som styr den digitala 
utvecklingen:  

 Välfärdsteknik för självständighet  
 Digitala Samhällskanaler 
 Digital samhällsbyggnadsprocess  
 Effektivare arbetssätt  
 Förutsättningar och möjliggörare 
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Familjeomsorg 

Kungsbackas digitala strategi består av 11 strategiska inriktningar: 

1. Användarcentrerad utveckling 
2. Nytta genom samarbete 
3. Arkitektur 
4. Verksamhetssystem, appar och 

verktyg 
5. Mobilitet 

6. Hållbarhet 
7. Infrastruktur 
8. Bredband 
9. Informationshantering och säkerhet 
10. Digitalt bevarande 
11. Digital delaktighet och kompetens 

 

1.3 Kommunövergripande mål 
 

De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen lyfter 
fram, samt de utmaningar som kommunen står inför. 

1. En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
2. En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
3. Bästa föregasklimatet i Västsverige 
4. I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
5. Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

I sista målet finns ett fokusområde kopplat till digitalisering: 

”Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt” 
 

1.4 Individ & Familjeomsorgs nämndmål 
Individ och familjeomsorgs nämndmål leder inriktningen på digitaliseringen inom förvaltningen.   

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

Nämndmålet är nedbrutet i tre separata fokusområden:  
”Individ och familjeomsorg arbetar processorienterat. Processerna kartläggs, uppdateras och 
förbättras kontinuerligt vilket tillsammans med implementering av nya digitala verktyg möjliggör 
ett mer effektivt arbetssätt.” 
 
”Verksamhetsområdena arbetar strukturerat med sin kompetensförsörjning och aktiv 
kompetensåtervinning inom det digitala området för att möte framtidens utmaningar.” 
 
”Inom individ och familjeomsorg är arbetet med individens självständighet en naturlig del vilket 
innebär att det behöver finnas en utbredd delaktighet där varje chef och verksamhetsområde 
ansvarar för att identifiera och lyfta behov samt driva igenom beslutade förändringar.” 

Digitaliseringsaktiviteter finns kopplade till alla tre fokusområden.  
 

1.4 Individ & Familjeomsorgs målbild 
Förvaltningen har tagit fram en målbild för 2022: 

 Vi har nöjda och delaktiga brukare/klienter som får rätt insatsnivå 
 Vi känner arbetsglädje och stolthet 
 Vi är en attraktiv arbetsgivare med höga hälsotal och ett högt HME  
 Vi har ett utvecklande och hållbart ledarskap 
 Vi har en budget i balans 
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 Vi har en väl fungerande samverkan, såväl internt som externt 
 Vi har en god samverkan med civilsamhället 
 Vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. 

Sista målet har brutits ned i vad som behöver göras för att uppnå målbilden kring digitaliseringen.  

 Alla chefer leder den digitala transformationen. 
 Alla förstår behovet av digital transformation är delaktiga i den. 
 Vi ser på vilket sätt digitaliseringen kan skapa värde i organisationen och för dem vi är till 

för. 
 Vi drar nytta av teknikens möjligheter samtidigt som utmaningarna hanteras.  
 Vi identifierar vilka nya kompetenser som behöver utvecklas.  
 Samtliga processer som kan automatiseras ska automatiseras. 

 

2 Individ och Familjeomsorgs digitala plan 2020 - 2022 
Att arbeta med digitalisering är en förutsättning för att kunna möta framtidens behov och 
utmaningar. Digitalisering är ett medel och inte ett mål och ska därför ses som en naturlig och viktig 
del av förvaltningens verksamhetsutveckling där förändringsledning är central.  
Den digitala planen sammanfattar förvaltningens arbete med pågående och planerade aktiviteter 
såväl som aktiviteter som behöver utredas 2020 - 2022. Planen är framtagen med hjälp av underlag 
från kommunens styrdokument, SKRs LIKA-verktyg och workshops med chefer, utvecklare och 
metodutvecklare. 
 
2.1 Självskattning med LIKA-verktyget 
Förvaltningen har med hjälp av SKR:s verktyg LIKA socialtjänst gjort en självskattning under 2021 
kring sin digitalisering utifrån förvaltningens områden. 
LIKA består av ett antal indikatorer som på olika sätt speglar graden av digitalisering inom 
socialtjänsten, utifrån fyra grundpelare:  
 

 Ledning: belyser olika insatser för att skapa en god grund att  
leda verksamheten framåt inom digitalisering. 

 Infrastruktur: berör både fungerande hårdvara och mjukvara  
och säkerhetsfrågor. 

 Kompetens: handlar om grundläggande kunskaper såväl som 
förutsättningar för kompetensutveckling. 

 Användning: visar vad m an bör arbeta med, men inte hur.  
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Svaren ska jämföras med förvaltningens svar från 
tidigare år och med årets nationella 
sammanställning från andra kommuner som gjort 
självskattningen.  

Under 2020 och 2021 har självskattningar gjorts 
och en handlingsplan kommer att upprättas utifrån 
svaren från LIKA verktyget utifrån respektive 
verksamhetsområde. Individ & Familjeomsorg 
behöver arbeta vidare med samtliga områden för 
att lyckas med sitt digitaliseringsarbete. 

 

 

 

 

Under 2021 gjordes en ny LIKA skattning:  
 

 
Handlingsplanen utifrån denna LIKA-skattning kommer tas med i arbetet med digitalisering under 
2022 och i nästa version av digitalplanen.  
 

 

2.2 Treårsplan 2020-2022 
Roadmapen har uppdaterats i omgångar för att spegla vilka aktiviteter som startats upp, arbetats 
med och avslutas. I nuvarande roadmap syns också hur aktiviteter som tidigare legat på 
kommunövergripande nivå blivit mer konkreta och arbetats med inom IF. Aktiviteterna till 
digitalplanen har uppdaterats. Tidigare roadmap och aktiviteter finns bifogade under nuvarande. 

Roadmapen är uppdelad i tre områden: 

 Kommungemensam eller förvaltningsöverskridande digitalisering = aktiviteter som 
initieras/drivs kommuncentral, av eller med en annan förvaltning.  

 IFs Initiativ = aktiviteter initiativ som startas av IF för att möjliggöra ett effektivare 
arbetssätt. 

 Digitalisering för självständighet = initiativ/aktiviteter som startas/drivs av verksamheterna 
närmast målgruppen för att öka deras självständighet med hjälp av digitalisering.  
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En plan kopplat till förvaltningens roadmap finns på kommande sidor. Initiativ från 2021 finns med 
om initiativet eller aktiviteter kopplat till initiativet kan förväntas sträcka sig in i 2022.  

 

  

 

 

 

 

Initiativ Status Vad vi ska göra Hur vi ska göra 
Vem som är 

huvudansvarig När  

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

KLAR Automatiseringsverktyg Följa kommungemensam plan för 
införandet av nytt 
automatiseringsverktyg.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2019-
2021 
 

Ifs Initiativ 

 
KLAR Nytt e-arkiv Bevaka vad som händer kommuncentralt 

och koppla på Combine. Eventuellt även 
Viva och/eller Magna Cura för 
mellanarkiv. 
210916: Beställning lagd till KLK för att 
slå på E-arkiv funktion för Combine när 
detta blir tillgängligt ioch med 
transformeringen. Förseningar är att 
vänta.  
För Magna Cura finns ingen avställning 
till E-arkiv. Det som ska bevaras behöver 
skrivas ut. För Viva är det mesta utskrivet 
och planering av avveckling av tjänsten 
ska inledas.  
211021: Punkten flyttas till IF initiativ 
eftersom E-arkivet är infört, och vi jobbar 
nu med att etablera avställning från 
verksamhetssystem.  

Enheten Kansli och 
Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

 

2020 

 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Vilande Business Intelligence Följa kommungemensam plan för 
införande och använing av BI  
210916:  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2021-
2022 
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Vi har börjat använda BI inom flera 
områden sedan detta (ekonomi, HR, 
social hållbarhet etc). Vad som återstår 
är att utreda hur/om Combine kan 
integreras på ett säkert sätt. Detta ska 
göras tillsammans med Vård- och omsorg 
och KLK.  

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

 

KLAR Digitala signeringslistor  

 

Representanter deltar i projektet som VO 
driver för att säkra införandet. .210916: 
Alfa infördes på IF under Mars / April 
2021 
211021: 2 verksamheter kvarstår i okt 
2021 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

 

2020 

 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

 

Pågående 

 

Digital tillsyn Utreda behovet av digital tillsyn för 
eventuell införande. 
210916: Nu drar upphandling ingång 
kring området. Vi behöver vara med och 
bevaka inför ev införande av nya tjänster.  
211021: Omdöpt till digitalt 
trygghetsskapande.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

 

2021-
2022 

 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Planering Digital posthantering 
Stadshuset 

Följa kommungemensam plan för att 
rigga inför flytt till Stadshuset 
211021: Ställa frågan till Elin vad som 
kvarstår  

Enheten HR och 
Kommunikation 

2021-
2022 
 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

 

Pågående 

 

Kryptering Office, Säker e-post Bevaka kommungemensam plan för 
kryptering.  
210916: Damir driver frågan, Elin är 
insatt. Caroline driver frågan vidare. 
(SEFOS) 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2021-
2022 

 

Ifs Initiativ 
 

Pågående 

 
Utökning Intraphone 
 

Utreda om och hur Intraphone kan 
användas inom andra enheter. 
210916: Två nya team använder 
intraphone.  
211021: Ev titta på att använda 
planeringsmodulen i Combine istället. 
Detta är VO inte intresserade av i 
nuläget.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021-
2022 
 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Vilande Combine - Mina sidor, e-
tjänster 

Utreda när Mina sidor ska införas och 
vilka e-tjänster som ska tas i bruk. 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2021-
2022 
 

Ifs Initiativ 
 

Pågående 

 

Combine - Appen Genomföra en pilot inom 
korttidsverksamheten som utvärderas.  
211021: Pilot är genomförd och appen 
används inom korrttids / läger och även 
Personlig assistans  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021-
2022 
 

 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

KLAR Digga Halland Webbutbildning Bevaka hur VO projketet fortgår och 
utred hur detta skulle kunna tillämpas 
hos IF 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2020 

 

IFs Initiativ 
 

Pågående 

 
Kompetenshöjning personal - 
Office365 
 

 

I huvudprojekt kommuncentralt 
Förutsättningar för digitalt samarbete - 
ingår nya arbetssätt med bla hjälp på 
insisdan, filmer och länkar till Microsoft 
utbildning. IF erbjuder kontorspersonal 
dropp in tider för att komma vidare med 
tex samarbetsrum.  
210916: Vi har spridit information via 
våra ninjor. Våra ninjor är en del av de 
kommungemensamma forumen och tar 
del av information där. Behovet är 
minskat på grund av stort användande. 
Är aktivitieten färdig?  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021-
2022 
 

IFs Initiativ Pågående Teams med klienter 
 

Informera personal om möjligheten och 
rutin. 
211021: Detta är inte möjligt idag på 
grund av GDPR utan ersätts av Vidicue. 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2021-
2022 
 

IFs Initiativ Pågående Lika - initiativ, ur LIKA-
inventering 

Utifrån verksamheternas självskattning, 
ta fram initiativ och prioritering för att 
förbättra digitaliseringen inom 
verksamheten årligen. (Påbörja nytt 
arbetssätt) 
210916: Återkommande utvärdering av 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2020-
2023 
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digitalieringsområdet.  
211021: Detta är ett mätetal som styr 
vilka aktiviteter som ska prioriteras hellre 
än en digitaliseringsaktivitet.  

IFs Initiativ Pågående Netklient Avvakter eventuellt nytt erbjudande för 
beslut. 
210916: Finansiering säkrades i 
November 2020. Vi har diskuterat 
möjlighet att ta med som 
kompensationsförslag i avtalssamtal men 
har landat i Augusti / Sept 2021 att detta 
behöver gå till Offentlig upphandling. 
Samtal och förberedande arbete pågår. 
Klassning är nästa steg.  
211021: Klassning kommer utföras 
20211022. 

Enheten Kansli 
Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 
 

2019 
2022 
 

IFs Initiativ 
 

KLAR  Inventering/uppdatering 
datorer 

Inventering av IFs datorer behöver göras 
för att säkerställa kvaliten/ålder på 
datorer. 

Enheten Kansli 
Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2021-
2022 
 

IFs Initiativ 
 

Planering 

 
Digitalisering individutskott 
 

Undersök vidare möjligheterna att 
digitalisera individutskott. 
211021: Undersöka vad detta innebär  

Enheten HR och 
Kommunikation 
 

2021-
2022 
 

IFs Initiativ 
 

Pågående 

 
Utskick digital brevlåda tex 
Kivra (Ekopost) 
 

 

Utreda om IF ska införa EKO post. 
210916: Utreda möjlighet att använda 
EKO post för andra aktiviteter inom IF. 
211021: Infört på myndighet, utreda 
möjlighet till att använda på hela 
förvaltningen och också utöka 
användningsområdet.   

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021-
2022 
 

IFs Initiativ 
 

Pågående AllAgeHub IF har anmält önskemål att delta i en 
eventuell fortsättning av AllAgeHub 
2021: IF deltar i AllAgeHub och en första 
testbädd finns etablerad inom BMSS. Ett 
första test är planerat att starta i början 
av december.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2021-
2023 
 

IFs Initiativ KLAR Videosamtal inklusive 
legitimering 

Utreda vilka lösningar som finns och om 
IF ska gå vidare.  
210916: Ineras Vidicue är nu infört som 
tjänst på IF:  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2020-
2022 
 

IFs Initiativ 
 

Idé/Utreda 

 
Välfärdsteknik kontra 
hjälpmedel (förskrivning) 

Förtydligande kring vilka produkter är 
välfärdsteknik kontra förskrivna 
hjälpmedel.  

Verksamhetens 
Utvecklare 

2021-
2022 
 

IFs Initiativ 
 

Pågående 

 
Förteckning appar, digitala 
hjälpmedel och verktyg 

 

Inventering av vilka appar, digitala 
hjälpmedel och verktyg som används i 
verksamheterna. Förteckningen kan 
användas för kunskaputbyte och tips om 
vad som finns.  
211021: Listan finns men behöver 
uppdateras med mer information om ex 
eventuella utredningar, avtal, GDPR 
frågor osv  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021-
2022 
 

IFs Initiativ 
 

Pågående 

 

Inventering fiber + backup 
internet - kontinuitetsplan 
combine 

Inventering av vilka enheter som har 
fiber och hur backup internet hanteras.  
211021: Fiber + backup internet finns på 
plats, men inte kontinuitetsplan för 
Combine.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021-
2022 

 

Digitalisering för 
självständighet 
 

Pågående Småskaliga tester på 
enheterna 
- Fysiska hjälpmedel 
- Appar 
- Digitala hjälpmedel 

Enheterna har möjlighet att utföra 
småskaliga tester på fysiska och digitala 
hjälpmedel samt appar. Kan användas 
som underlag för bredinförande. Behöver 
synkas med förvaltningens förteckning 
över appar, system, digitala verktyg. Plan 
för hur testerna genomförs behöver tas 
fram. 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2019-
2022 
 

Digitalisering för 
självständighet 
 

Pågående 

 
Kompetenhöjning personal + 
stöd till brukare 
 

Utreda hur vi kan öka digital kompetens i 
organisationen, hos medarbetarna och 
chefer. Samt hur vi kan stärka personal 
för att kunna ge digitalt stöd till våra 
brukare. Kan OfficeNinjas/Data coach 
vara en lösning? Använda KLOK. 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021-
2022 
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Digitalisering för 
självständighet 
 

Idé/Utreda 

 
Kommunikation 
anhörig/brukare 

 

Utreda hur vi bättre kan nå ut till 
anhöriga och brukare. Plattform för 
information och kommunikation, 
programvara och information anpassad 
till våra brukare 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021-
2022 
 

IFs Initiativ 
 

Pågående Inventering hårdvara Det pågår en undersökning / inventering 
av existerande hårdvara inom 
förvaltningen. Detta kommer ligga till 
grund för samtal kring vilka övriga 
hårdvaruförutsättningar som behöver 
etableras för att möjliggöra nyttjandet av 
digitala tjänster.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2021 
 

IFs Initiativ 
 

Idé/Utreda SmartSign Mobilenhet  Behovet har skickats in till "Nytt behov" 
och kommer troligen att drivas 
tillsammans med KLK. Ett inledande möte 
är planerat.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2022 
 

IFs Initiativ 
*NY* 

Pågående  Idetratten (e-tjänst) Idetratten skall fånga upp ideer och 
behov kring digitalisering  ute i 
verksamheterna. Idetratten blir en e-
tjänst som skapas i OpenE. 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021 
 

IFs Initiativ 
*NY* 

Pågående  Etablera KLOK 
 

 

Klok är infört men behöver en 
omimplementering för att användas 
bättre. Processer och rutiner kring hur vi 
skapar KLOK artiklar.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021 
 

IFs Initiativ 
*NY* 

Pågående  Införande av Digitala tjänster 
 

Skapar en struktur för införandet av 
digitalatjänster genom 
Processkartläggning, stöddokument, 
kommunikationsvägar ut i 
verksamheterna, idetratten och förslag 
på förvaltning av  införda tjänster. 
 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2022 
 

IFs Initiativ 
*NY* 

Pågående  Vidicue 
 

Vidicue är nu infört på MSB, Utvärdering 
skall göras för att sedan titta på 
möjligheten att även införa Vidicue på 
utförarsidan.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2022 
 

IFs Initiativ 
*NY* 

Pågående  E-tjänster 
 

Verksamheterna "beställer ny e-tjänst" 
där de får fundera kring behov et, flödet 
samt omvärldsbevaka. Därefter kommer 
beställningen till berörd e-
tjänstesamordnare som tillsammans med 
verksamheten och en utvecklare arbetar 
fram E-tjänsten. E-tjänstesamordnaren 
samordnar och driver processen till 
färdig e-tjänst samt håller i utbildningen 
av handläggarverktyget för e-tjänsten.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2022-
2023 
 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 
*NY* 

Pågående  Beyond trust Nyt verktyg för support av våra 
medarbetare, på ett sektretessäkrat sätt.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2021 

IFs Initiativ 
*NY* 

Idé/Utreda 
 

Nya snurran Ta fram ett ersättningsverktyg för 
Snurran, eventuellt Intraphone  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2022 
 

IFs Initiativ 
*NY* 

Idé/Utreda 
 

Digitalisering sithskort  Bevaka utvecklingen av Siths tjänster Enheten Ekonomi & 
Utveckling 

2022 
 

IFs Initiativ 
*NY* 

Idé/Utreda 
 

Taligenkänning  

 

Omilon taligenkänning – utreda 
möjligheter och behov i verksamheten. 
(Effektivare arbetssätt) 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2022 
 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 
*NY* 
 

Idé/Utreda 

 
Planeringsmodul Combine 
 

Combine PLAN – utreda möjligheter och 
behov i verksamheten, eventuell 
ersättning för Intraophone (Effektivare 
arbetssätt) 

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2022 
 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 
*NY* 
 

Idé/Utreda 

 
Säker digital kommunikation  
 

Första delen av SDK levererades i 
December 2020, vidare utveckling av 
tjänsten pågår. Punkten ska bevakas.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2022 
 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 
*NY* 
 

Idé/Utreda 
 

Ärendehanteringssystem för 
sekretess  

VO har skickat in ett Nytt Behov, vi 
behöver bevaka denna punkt, eftersom 
vi delar support med VO och också 
behöver hantera våra sekretessuppgifter 
på ett säkrare sätt.  

Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2023 
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IFs Initiativ 
*NY* 

Vilande 
 

Överföring av ägande och 
förvaltning av datorer till 
Service förvaltningen 

210916: Ett projekt kring ev överföring av 
Ifs datorer har pågått under vintern  / 
Våren 20-21. Ansvaret för projektet är 
delegerat till Medhi Razavi och även 
Jeanette Lindström har ingått i 
projektgruppen. Just nu ligger projektet 
på is. Punkten följs upp med Anna 
Bergsten.  
2105: Projektet läggs på is då man inte  
kommit överens om kostnader  

Enheten Kansli 
Enheten Ekonomi & 
Utveckling 
 

2021 

 

3 Uppdatering och revidering digitalplan 
Kungsbacka kommun har börjat använda även DiMiOS, ett forskningsbaserad digitalt verktyg som 
hjälper organisationen att mäta och följa upp digital mognad. Den ger möjlighet att jämföra sig med 
andra organisationer inom offentlig sektor samt att lära av andras digitala initiativ. Förvaltningens 
nästkommande digitalplan 2021-2023 förväntas kompletteras utifrån svaren från verktyget under 
2019-2020 och 2021.  

  
4 Definitioner 

Vision Ett framtida tillstånd som vill uppnås. Visionen visar vart vi vill. Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga 
utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun och lyfter fram viktiga utvecklingsområden 
för framtiden. 

Strategi Svarar på frågorna vart vi ska och hur vi når dit och ska: 
- ange vilka inriktningar som är viktigast för verksamheten  
- innehålla långsiktiga, fleråriga perspektiv eller mål  
- peka ut verksamhetsområden och avgörande val för att nå dit  

Plan - talar om vad vi ska göra  
- talar om hur vi ska göra, till exempel vilken metod vi ska använda  
- talar om vem som är ansvarig för de olika delarna av planens genomförande  
- talar om när utförande och uppföljning ska ske  
- inter vara en inventering eller en önskelista  

E-Hälsa Användning av informations- och kommunikationsteknologi med utgångspunkt i Världshälso-organisationens 
hälsodefinition (”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”) 

Välfärdsteknik Kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet 
för personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar och deras anhöriga. 

E-Målbild Beskriver ett förhållningssätt, ett möjligt scenario av vart Kungsbacka vill komma i vårt utvecklingsarbete. En 
konkretiserad framtidsbild av hur vi ser vår e-förvaltning i Kungsbacka 

LIKA verktyget LIKA, it-tempen för socialtjänsten - ett självskattnings verktyg framtaget i samarbete mellan SKR och flertalet aktörer 
från socialtjänstens värld. Ett stöd till verksamhetschef och ledning i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser 
som kanske behövs.   
LIKA = Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning 

Roadmap En övergripande färdplan riktat mot ett gemensamt mål. 

DiMiOS Ett verktyg som hjälper organisationen att mäta och följa upp digital mognad. Den ger möjlighet att jämföra sig med 
andra organisationer inom offentlig sektor samt att lära av andras digitala initiativ. Digital mognad är en organisations 
förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering. Tidigare modeller för att mäta detta lider av brister i såväl 
tillförlitlighet och ändamålsenlighet, varvid en ny modell tagits fram baserad på de senaste forskningsresultaten. 

 
 

Beslutad av: Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-10-03, 

NIF § 106 

Gäller från: 1 januari 2020. Reviderad 16 december 2021, NIF 

§  

Ansvarig förvaltning: Individ & Familjeomsorg 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
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Appendix  

Information som tagits bort från den uppdaterade planen:  

 
 

Initiativ Status Vad vi ska göra Hur vi ska göra 
Vem som är 
huvudansvarig 

När  

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Nytt 
ärendehanteringssystem 

Följa kommungemensam plan för införande av nytt 
ärendehanteringssystem och avveckling av Lex.  

Enheten HR & 
Kommunikation 

2019 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Testbäddar Representant deltar i det kommungemensamma förprojektet 
samt eventuella genomförandeprojektet för testbäddar. 
Tester utifrån digitalisering när möjligt.  

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019-2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Automatiseringsverktyg Följa kommungemensam plan för införandet av nytt 
automatiseringsverktyg.   

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019-2021 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Nytt e-arkiv Bevaka vad som händer kommuncentralt och koppla på 
Combine. Eventuellt även Viva och/eller Magna Cura för 
mellanarkiv. 

Enheten Kansli 2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Digitalt samarbete Huvudprojektet heter Förutsättningar för digitalt samarbete:  
- Införande och användning av samarbetsrum 
- Utfasning G (Väntar på slutdeadline) 
- Nytt arbetssätt 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 
Enheten HR & 
Kommunikation 

2019 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Business Intelligence Följa kommungemensam plan för införande och användning 
av BI 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019-2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Digitala signeringslistor  Representanter deltar i projektet som VO driver för att säkra 
införandet.  

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Nytt avvikelsesystem 
Digital Fox 

Införande av nytt avvikelsesystem och utfasning av gamla.  Enheten Kansli 2019 

https://www.kungsbacka.se/
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Initiativ Status Vad vi ska göra Hur vi ska göra 
Vem som är 
huvudansvarig 

När  

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Digital nyckelhantering Utreda om IF ska införa Digital nyckelhantering som VO. Utvecklingsledare 
digitalisering 

2019-2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Pågående Delegeringsmodul Representanter deltar i projektet som VO driver för att säkra 
införandet.  

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Planering Digital tillsyn Utreda behovet av digital tillsyn för eventuell införande. Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Planering Digital posthantering 
Stadshuset 

Följa kommungemensam plan för att rigga inför flytt till 
Stadshuset 

Enheten HR och 
Kommunikation 

2019-2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Planering Processer som kan 
automatiseras 

Representant deltar i det kommungemensamma projektet för 
att se över och identifiera, optimera och digitalisera processer 
för att i förlängningen automatiseras. 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019-2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Planering Kryptering Office Bevaka kommungemensam plan för kryptering.  Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019-2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Planering Säker e-post Bevaka kommungemensam plan för säker e-post.  Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Idé/Utreda Utökning Intraphone Utreda om och hur Intraphone kan användas inom andra 
enheter. 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2021-2022 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Idé/Utreda Combine - Mina sidor, e-
tjänster 

Utreda när Mina sidor ska införas och vilka e-tjänster som ska 
tas i bruk. 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020-2021 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Idé/Utreda Combine - Appen Genomföra en pilot inom korttidsverksamheten som 
utvärderas.  

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

Kommungemensam/ 
förvaltningsöverskridande 

Idé/Utreda Digga Halland 
Webbutbildning 

Bevaka hur VO projektet fortgår och utred hur detta skulle 
kunna tillämpas hos IF 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

IFs Initiativ Pågående Kompetenshöjning 
personal - Office365 

I huvudprojekt kommuncentralt Förutsättningar för digitalt 
samarbete - ingår nya arbetssätt med bla hjälp på insidan, 
filmer och länkar till Microsoft utbildning. IF erbjuder 
kontorspersonal dropp in tider för att komma vidare med tex 
samarbetsrum.  

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019-2020 

IFs Initiativ Pågående Skype med klienter Informera personal om möjligheten och rutin. Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019 

IFs Initiativ Pågående Lika - initiativ, ur LIKA-
inventering 

Utifrån verksamheternas självskattning, ta fram initiativ och 
prioritering för att förbättra digitaliseringen inom 
verksamheten årligen. (Påbörja nytt arbetssätt) 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019-2020 

IFs Initiativ Pågående Netklient Avvaktar eventuellt nytt erbjudande för beslut. Enheten Kansli 2019 

IFs Initiativ Pågående Inventering/uppdatering 
datorer 

Inventering av IFs datorer behöver göras för att säkerställa 
kvalitén/ålder på datorer. 

Enheten Kansli 2019 

IFs Initiativ Planering Digitalisering 
individutskott 

Undersök vidare möjligheterna att digitalisera individutskott. Enheten HR och 
Kommunikation 

2020 

IFs Initiativ Idé/Utreda Utskick digital brevlåda 
tex Kivra 

Utreda om IF ska införa EKO post Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019-2020 

IFs Initiativ Idé/Utreda AllAgeHub IF har anmält önskemål att delta i en eventuell fortsättning av 
AllAgeHub 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

IFs Initiativ Idé/Utreda Videosamtal inklusive 
legitimering 

Utreda vilka lösningar som finns och om IF ska gå vidare. Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020-2022 

IFs Initiativ Idé/Utreda Välfärdsteknik kontra 
hjälpmedel 
(förskrivning) 

Förtydligande kring vilka produkter är välfärdsteknik kontra 
förskrivna hjälpmedel.  

Verksamhetens 
Utvecklare 

2020 

IFs Initiativ Idé/Utreda Förteckning appar, 
digitala hjälpmedel och 
verktyg 

Inventering av vilka appar, digitala hjälpmedel och verktyg 
som används i verksamheterna. Förteckningen kan användas 
för kunskapsutbyte och tips om vad som finns.  

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 
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Initiativ Status Vad vi ska göra Hur vi ska göra 
Vem som är 
huvudansvarig 

När  

IFs Initiativ Idé/Utreda Inventering fiber + 
backup internet 

Inventering av vilka enheter som har fiber och hur backup 
internet hanteras.  

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

Digitalisering för 
självständighet 

Pågående Småskaliga tester på 
enheterna 
- Fysiska hjälpmedel 
- Appar 
- Digitala hjälpmedel 

Enheterna har möjlighet att utföra småskaliga tester på 
fysiska och digitala hjälpmedel samt appar. Kan användas som 
underlag för bredinförande. Behöver synkas med 
förvaltningens förteckning över appar, system, digitala 
verktyg. Plan för hur testerna genomförs behöver tas fram. 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2019-2022 

Digitalisering för 
självständighet 

Idé/Utreda Kompetenshöjning 
personal + stöd till 
brukare 

Utreda hur vi kan öka digital kompetens i organisationen, hos 
medarbetarna och chefer. Samt hur vi kan stärka personal för 
att kunna ge digitalt stöd till våra brukare. Kan 
OfficeNinjas/Data coach vara en lösning? Använda KLOK. 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

Digitalisering för 
självständighet 

Idé/Utreda Kommunikation 
anhörig/brukare 

Utreda hur vi bättre kan nå ut till anhöriga och brukare. 
Plattform för information och kommunikation, programvara 
och information anpassad till våra brukare 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2021-2022 

Digitalisering för 
självständighet 

Idé/Utreda Digiteam Intresseanmälan inskickad till SKR för att delta i ett Vinnova 
finansierat projekt.  Med tillgång till spetskompetenser - 
digitaliserings jurist, tjänstedesigner, digital strateg och 
kommunikatör.  Samla och utbilda digitalt intresserade 
personer för att testa digitala lösningar tillsammans med 
brukare. 

Enheten Ekonomi 
& Utveckling 

2020 

 



Uppdatering av digitalplanen 
inför 2022



Uppdateringar i korthet

• Uppdatering med LIKA – enkätens utfall för 2021

• Färdigställda aktiviteter är bortplockade ur roadmapen

• Status på aktiviteter är uppdaterat i aktivitetslistan 

• Nya aktiviteter är tillagda i aktivitetslistan 

• Löpande text är uppdaterad för att matcha dagens nuläge 



LIKA-skattningen – förändring mellan 2019 
och 2021  



Roadmap 2019 



2021 2023

Business Intelligence

Välfärdsteknik kontra 
hjälpmedel (förskrivning)

NetKlient

Digital posthantering
Stadshuset

Processer som kan 
automatiseras

Inventering 
/uppdatering 

datorer

Kompetenshöjning 
personal – Office365

Kompetenshöjning personal 
+ stöd till brukare

Combine- appen

202
2

AllAgeHub

Kommunikation –
anhörig/brukare

Småskaliga tester på 
enheterna

- Fysiska hjälpmedel
- Appar
- Digitala hjälpmedel

Digital tillsyn 

Kryptering Office

Utskick digital
brevlåda ex Kivra

Utökning 
Intraphone

Digitalisering 
individutskott

Digiteam ??

Combine
Mina sidor,

e-tjänster

Mötespåminnelser 
via SMSVidicue

Idétratten 
(e-tjänst)

Införande av digitala 
tjänster

Inventering 
hårdvara

Etablera KLOK

Smartsign mobil enhet

Mera Digital

Beyond
Trust

Säker Digital 
´Kommunikation

Nyttorealisering



Caroline Storm

Utvecklingsledare Digitalisering

Individ och Familjeomsorg 

caroline.storm@kungsbacka.se

0300-83 74 16

kungsbacka.se

Malin Hendén

Utvecklingsledare Digitalisering

Individ och Familjeomsorg 

malin.henden@kungsbacka.se

kungsbacka.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Förvaltningsbudget 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg gav den 14 september 2021 förvaltningschefen i uppdrag att ta 
fram en förvaltningsbudget. Förvaltningsbudgeten beskriver de aktiviteter som förvaltningen kommer 
att genomföra under nästkommande år för att förflytta oss mot kommunövergripande mål, nämndmål 
och direktiv. Aktiviteterna följs upp två gånger per år och återredovisas till nämnden i 
delårsrapportering och årsredovisning.  

Förvaltningsbudgeten inkluderar även en fördelning av de ekonomiska anslagen till budgetansvariga.  

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Budget 2022 
Nämnd -1 956 
Stödfunktioner och central verksamhet -61 739 
Myndighet stöd och behandling -227 344 
Boende med särskild service -225 811 
Stöd i hemmet och sysselsättning -85 979 
Daglig verksamhet -50 662 
Privat assistans -60 639 
Summa -714 130 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-24. 

Förvaltningsbudget 2022 

Karin Martinsson     Kamilla Julin 

Förvaltningschef     Utvecklingsledare 



Individ & Familjeomsorg

Förvaltningsbudget 2022



Individ & Familjeomsorg på en minut

Förvaltningschefen berättar

Kommunens vision och mål

Nämndmål - nämndens prioriteringar 2022

Målbild 2022

Så hänger det ihop 

Varifrån kommer våra pengar och hur använder vi dem? 

Budget 2022

Aktiviteter 2022
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Kungsbacka kommun 2022
Grafisk form: Henrik Nord, OTW 
Fotograf: Catharina Fyrberg
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Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 
som lockar nya medarbetare och där 
du som medarbetare vill stanna kvar.

Karin Martinsson, 
förvaltningschef, Individ & Familjeomsorg



Individ &  
Familjeomsorg  

på en minut 
Nämnden ansvarar för Individ & Familjeomsorg 
i Kungsbacka kommun. Det innefattar social 

barn- och ungdomsvård, missbruks- och 
beroendevård, familjerätt, familjerådgivning, 

stöd vid hemlöshet samt medling vid 
ungdomsbrott. Nämnden ska också erbjuda 

stöd och hjälp vid våld i nära relationer. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar 
för att tillhandahålla kommunens skyldigheter 

när det gäller vissa omsorger, insatser och 
vård för personer med funktionshinder.

2 144
Antal brukare 
och klienter

284 000
Antal timmar med 
personlig assistans

759
månadsanställda 

(varav 627 kvinnor och 132 män)

714 mkr 
Vår tilldelade budget för 2022 

266
Antal individer som 

har daglig verksamhet

67
index på hur många 
som ser fram emot 
att gå till arbetet

239
Antal individer som bor i 

bostad med särskild service

78%
arbetar heltid

3

2 097
Antal orosanmälningar 
januari - oktober 2021 



På väg mot 
en hållbar 

socialtjänst
V i summerar 2021 och 

gläds åt det otroliga 
arbete vi har gjort 
tillsammans - att  

få en ekonomi i balans och fram-
stegen mot en hållbar socialtjänst. 
Trots att ännu ett år har präglats 
av pandemin har vi varit uthålliga, 
fokuserade och skapat möjligheter 
till förändring och ökad livskvalitet 
för dem vi är till för.  

För att möta välfärdens utmaningar 
med bibehållen kvalitet och en 
effektiv resursanvändning behöver 
nämnd och förvaltning tillsam-
mans skapa förutsättningar för att 
Individ & Familjeomsorg ska bli 
en hållbar socialtjänst. Utifrån ett 
evidensbaserat förhållningssätt ska 
vi ta tillvara beprövad erfarenhet 
och kunskap och medarbetarnas 
professionella kompetens. Vi ska 
ge individer stöd utifrån individu-
ella behov och förutsättningar, med 
en hög grad av delaktighet.

PANDEMIN HAR PRÖVAT vår 
förmåga att snabbt ställa om för 
att möta behov hos dem vi är till 
för. Du som medarbetare har visat 
en mycket hög förmåga att arbeta 

på nya sätt och att hantera flera 
nya utmaningar. Tillsammans har 
vi snabbt höjt kompetensen och 
kunskaperna om digitala verktyg. 
Nu ställer vi in oss på kontinuerligt 
och livslångt lärande och att stän-
digt utveckla vår kompetens för att 
klara den digitala transformatio-
nen, som handlar om att ta tillvara 
på de möjligheter som teknologin 
erbjuder. Det hjälper oss att frigöra 
tid och resurser för att möta  
invånarnas behov. 

VI SKA VARA en attraktiv arbets- 
givare som lockar nya medarbetare 
och där du som medarbetare vill 
stanna kvar. För att lyckas gör vi 
omfattande insatser för att säkra 
kompetensförsörjningen. Det är 
avgörande för hur vi lyckas möta 
invånarnas behov och våra hållbar-
hetsmål i framtiden.

– Jag är glad och stolt över att 
leda en förvaltning som har kommit 
långt i sitt effektiviseringsarbete, 
mitt under en pandemi med ett 
ständigt fokus på dem vi är till för. 

Karin Martinsson
Förvaltningschef,  

Individ & Familjeomsorg
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Kommunens 
vision och mål 
Politikerna har fattat beslut om hur de vill att det ska vara att bo och 
leva i Kungsbacka år 2030. ”I Kungsbacka växer framtiden” är vår  
vision. Här skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga 
och nytänkande. Vi tar till vara på varje människas potential och  
näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet. 
För att nå visionen har fem kommunövergripande mål tagits fram och 
alla förvaltningar ska bidra till att målen uppnås. Nämnden för Individ 
& Familjeomsorg har sedan kompletterat med mål och direktiv för det 
som nämnden ser som är extra viktigt för vår förvaltning.

För att ta del av kommunens vision och mål i sin helhet, besök kungsbacka.se

Mål 1 - En attraktiv kommun 
att bo, verka och vistas i

I Kungsbacka ska invånarna vara trygga och få en 
god omsorg när de behöver stöd för att få livet att 
fungera. Vi ska ha välkomnande och trygga miljöer 
och samtidigt erbjuda mötesplatser för samvaro, 
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

 Mål 2 - En hållbar utveckling 
och en hälsosam miljö

Kungsbacka ska växa med en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Valfrihet, mångfald och livskvalitet ska 
prägla vardagen och locka nya invånare. Växtkraften 
ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden.

 Mål 3 - Bästa företags- 
klimatet i Västsverige 

Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och 
företagsamma människor. Vi samverkar med närings-
liv och utbildning för att skapa nya arbetstillfällen 
och bidra till personalförsörjning i våra verksamheter.
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Vi utvecklar barn och ungdomar för att de ska 
nå sin fulla kapacitet och för en god självkänsla.

 Mål 4 - I Kungsbacka 
utvecklas vi hela livet 

I Kungsbacka stärks individens och familjens 
egen förmåga att ta hand om sitt liv. Vi utvecklar 
barn och ungdomar för att de ska nå sin fulla 
kapacitet och för en god självkänsla.

 Mål 5 - Ett medskapande 
samhälle och en öppen attityd 

Kungsbacka är en attraktiv arbetsgivare med 
modiga och medskapande medarbetare. Digita-
liseringen gör att vi hittar smartare tjänster och 
effektivare arbetssätt. Här jobbar människor 
som vill, vågar och kan.
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Nämndmål 
– nämndens 
prioriteringar 2022
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har 
möjlighet att fatta egna mål utöver de 
kommungemensamma. 2022 har nämnden 
fattat beslut om fyra nämndmål.

Vi har nöjda och delaktiga 
brukare/klienter som får rätt 

insats på rätt nivå
För att skapa en verksamhet med god kvalitet och som 
är ekonomiskt hållbar på lång sikt ska stöd ges utifrån 
individens behov och förutsättningar. Detta kan vi 
uppnå genom våra medarbetares professionella kompetens, 
tillgång till bästa tillgängliga kunskap och genom att göra 
brukare och klienter delaktiga.

Indikator Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Antal ej verkställda beslut 
rapporterade till IVO - 34 51

Antal av nämndens överklagade 
beslut som ändras i högre instans - 1 6
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Individ & Familjeomsorg erbjuder 
kvinnor och män, flickor och pojkar 

insatser på lika villkor
Individ & Familjeomsorg ska erbjuda kvinnor och män, 
flickor och pojkar samma möjlighet att forma sitt eget liv, 
motverka diskriminering och främja lika rättigheter. För att nå 
målet behöver verksamheten ha beslutsprocesser som bidrar till 
likvärdigt bemötande och bedömningar oavsett kön.

Indikator Utfall 
2021

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Andel utredningar, kvinnor/flickor - 40 47

Andel utredningar, män/pojkar - 60 53

Utredningstid i antal dagar från ansökan 
till beslut om LSS-insats, kvinnor/flickor 78 80 78

Utredningstid i antal dagar från ansökan 
till beslut om LSS-insats, män/pojkar 61 78 77

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

93 100 104

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

87 91 96

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

354535

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

35 30 33

Nu ställer vi in oss på 
kontinuerligt och livslångt 
lärande och att ständigt 
utveckla vår kompetens 
för att klara den digitala 

transformationen.
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Individ & Familjeomsorg nyttjar digi- 
taliseringens möjligheter för att öka  
jämlikheten och självständigheten  

för dem vi är till för och för att  
utveckla effektivare arbetssätt

På Individ & Familjeomsorg nyttjas digitalisering 
och ny teknik för att individer med behov av stöd 
ska känna sig trygga, aktiva och självständiga med 
bibehållen integritet. Digitaliseringens möjligheter 
bidrar också till smarta och effektiva arbetssätt.

Indikatorer Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Brukare erbjuds digitala tjänster  
för ett självständigt liv* - Påbörjad Påbörjad

Säkra digitala möten används som ett 
naturligt komplement eller förstahandsval 
för fysiska möten*

- Påbörjad Nästan 
där

Personalen kan på ett säkert sätt läsa och 
dokumentera mobilt i personakt/journal* - Påbörjad Påbörjad

Antal e-tjänster i förvaltningen - 1 2

Antal kartlagda och publicerade processer - - 7 
(t.om 30 nov)

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

medarbetare känner stolthet

Möjligheten för förvaltningen att attrahera och behålla kompetens är en 
fråga som påverkar Individ & Familjeomsorg i hög utsträckning. Förvalt-
ningens arbete sker inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla 
och avsluta medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar i 
arbetet med att behålla medarbetare, bland annat genom att systematiskt 
arbeta med friskfaktorer. Förvaltningen fortsätter att fokusera på chefens 
och ledarskapets betydelse för hälsa hos medarbetaren. En hög  kontinuitet 
bland chefer är en nyckelfaktor för att behålla medarbetare.

* Bedömning utifrån SKR:s självskattningsverktyg LIKA Socialtjänst.

Indikatorer Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall 
2021

Hållbart medarbetarengagemang - 79 74

Andel chefer på IF som gått 
”utvecklande ledarskap” - 87% 91%

Andel chefer över chef på IF 
som gått indirekt ledarskap - 100% 100%

Personalomsättning 17,8 17,4

Korttidsfrånvaro (dag 1 - 14) 3,6 4,8

Långtidsfrånvaro (dag 15 -) 4,5 4,6

Andel stolta medarbetare - 64 54

13,4 
Nytt för 2021 – innefattar 
endast externa avgångar.

4,51 
Oktober 2020- 
oktober 2021

5,61 
Oktober 2020- 
oktober 2021



Nämndens direktiv
Förutom mål kan politikerna också besluta om direktiv. Detta gör de 
när det finns en tydlig viljeriktning och något specifikt ska utföras. 
Direktiv gäller under ett eller två års tid.

Nämnden för Individ & 
Familje omsorg har fattat 
beslut om tre direktiv för 
2022.
 
1. Förvaltningen ska vidta åtgärder för att 

säkra en hållbar budget i balans.
2. Medarbetare på Individ & Familje- 

omsorg ska ha kunskap och kompetens 
för att upptäcka och stödja individer som 
utsätts för eller riskerar att utsättas  
för våld i nära relation, inklusive heders-
relaterat våld.

3. Förvaltningen för Individ & Familje- 
omsorg ska i samverkan med andra för-
valtningar och Region Halland bygga en 
struktur för att säkra ett framgångsrikt 
förebyggande suicidarbete i kommunen.
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Förvaltningens 
målbild 2022
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har utifrån 
kommunens vision och förvaltningens verksamhetsidé
tagit fram en målbild som beskriver var vi vill befinna 
oss 2022. Målbilden hjälper oss att prioritera och utveckla 
vår verksamhet. Förvaltningens målbild utgår ifrån åtta 
målområden. Varje år beslutar förvaltningsledning om
aktiviteter som under året ska ta oss närmre de önskade 
målen. Nuvarande målbild ska justeras under 2022.

Kungsbackas vision 2030: 

I Kungsbacka växer framtiden

7.
Vi har en god 

samverkan med 
civilsamhället

Vi finns till för 
dem som behöver stöd i 
sin livssituation. Genom 

delaktighet och omtanke vill 
vi skapa möjlighet till för-
ändring och livskvalitet.

IFs verksamhetsidé

1.
Vi har nöjda och 

delaktiga klienter/
brukare som får 
rätt insatsnivå

2.
Vi känner 

arbetsglädje 
och stolthet

3.
Individ &  

Familjeomsorg  
är en attraktiv 
arbetsgivare

4.
Vi arbetar tillits-
baserat med ett 
utvecklande och 

hållbart ledarskap

5.
Vi har en budget 

i balans

6.
Vi har en väl 

fungerande samverkan, 
såväl internt som 

externt

8.
Vi nyttjar 

digitalisering-
ens möjligheter
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Så här hänger det ihop
Vision 2030, de kommunöver- 
gripande målen, nämndmålen 
och direktiven utgör den politiska 
styrningen av våra verksamheter. 
Den politiska styrningen är central 
i en kommun och när vi arbetar 
med målen är det demokrati i 
praktiken! Utgångspunkten är att 
politiken bestämmer vad som ska 
göras och förvaltningen har bäst 
kunskap om hur det ska göras. 
För att konkretisera den politiska 
styrningen tar förvaltningen fram 
genomförandeplaner. Arbetet med 
genomförandeplaner startar under 
hösten när politikerna har fattat 
beslut om nämndbudgeten.
Utifrån målen i nämndbudgeten 
bestämmer varje verksamhet och 

enhet vilka aktiviteter som ska 
arbetas med. Aktiviteterna 
ska sedan bidra till att nå de 
gemensamma målen. Därefter 
följer förvaltningen löpande upp 
målarbetet under året. 
Utöver den politiska styrningen 
med mål och direktiv arbetar 
förvaltningen utifrån sin målbild 
2022 (se sidan 11). Målbilden 
hjälper oss att prioritera utvecklings-
initiativ och utveckla vår verksamhet 
i linje med kommunens vision och 
förvaltningens verksamhetsidé: 
”Vi finns till för dem som behöver 
stöd i sin livssituation. Genom 
delaktighet och omtanke vill vi 
skapa möjlighet till förändring 
och livskvalitet”.
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Vision 2030

Kommun- 
övergripande mål

Kommunfull-
mäktiges direktiv

Uppföljande 
/Analys

Förvalningarna och verksamheternas 
genomförandeplaner

Nämndmål Nämndernas 
direktiv

Uppföljande 
/Analys

Uppföljande 
/Analys



Varifrån kommer 
våra pengar 

och hur använder 
vi dem?

Kommunfullmäktige beslutar årligen hur mycket pengar varje förvaltning 
i Kungsbacka ska få. Alla behöver pengar och det är politikernas ansvar 
att fördela våra gemensamma medel mellan förvaltningarna.
För år 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge Individ & Familjeom-
sorg 714 miljoner kronor. Detta ska täcka alla kostnader i verksamheten 
som till exempel löner, hyra, externa boendeplatser, köpt vård med mera. 
2022 får Individ & Familjeomsorg cirka 15 miljoner kronor mer än 2021.
På nästa sida visar vi hur den budget som Individ & Familje omsorg fått 
från kommunfullmäktige planeras att användas under år 2022.

Budget 
2022 
Individ & Familjeomsorg har blivit tilldelade 
714 miljoner kronor i budget för 2022. Så 
här ska pengarna fördelas:

60 mkr
Privat assistans

2 mkr
Nämnd

62 mkr
Stödfunktioner 
och central 
verksamhet

227 mkr
Myndighet 
stöd och 
behandling

226 mkr
Bostad med 
särskild service

86 mkr
Stöd i hemmet 
och sysselsättning

51 mkr
Daglig verksamhet
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Aktiviteter 2022
För att uppnå kommunens vision, våra politiska mål och 
förvaltningens målbild planeras ett antal aktiviteter  
under 2022. Utöver nedan aktiviteter planerar varje  
verksamhetsområde och enhet för ytterligare aktiviteter 
som ska bidra till att vi når våra mål.

En attraktiv kommun 
att bo verka och vistas i
Aktiviteter
• Möjliggöra ändamålsenlig 

placering och rörlighet för 
individer som är i behov av 
bostad med särskild service, 
projekt ”Rätt att bo rätt”.

• Införa förändrat arbetssätt 
med individens behov 
i centrum (IBIC).

• Genomföra processkartläggningar 
av prioriterade processer

• En förvaltningsplan för brukar- 
och anhörigmedverkan ska tas 
fram och implementeras.

• Samverkan med brukare och 
brukarorganisationer ska utvecklas.

Förväntade effekter
Aktiviteterna förväntas bidra till 
att stöd ges utifrån individens 
behov och förutsättningar. 
Genom helhetssyn, samordning, 
arbete utifrån verksamhetens 
processer och den enskildes del-
aktighet bidrar aktiviteterna till 
att skapa god omsorg för individer 
i behov av vårt stöd. 

En ändamålsenlig placering och 
rörlighet för individer med behov 
av bostad med särskild service 
innebär en möjlighet att leva som 
andra och en ökad självständighet 
för brukaren. 

En hållbar utveckling 
och en hälsosam miljö

Aktiviteter
• Framarbetande och implemen-

tering av riktlinjer för nämndens 
ambitionsnivåer 

• Aktiv prisförhandling när 
ramavtal förhandlas om 

• Hemmaplanslösningar
• Regelbundna avstämningar mellan 

enhetschef, HR och ekonom
• Handlingsplan tas fram/enhet 

vid prognosticerade underskott 
• Kostnad per brukare

Förväntade effekter
Genom att ta fram och imple-
mentera beslutade riktlinjer för 
nämndens ambitionsnivå skapas 
en tydlighet och inriktning för 
verksamheten. Det blir avgörande 
för att skapa en hållbar budget i 
balans då det finns stora behov 
av våra insatser samtidigt som 
resurserna är begränsade. Samtliga 
aktiviteter ska bidra till långsiktig 
kontroll och god ekonomisk 
hushållning.

Aktiviteter ska bidra till 
att vi når våra mål.
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I Kungsbacka utvecklas  
vi hela livet

Aktiviteter 
• Implementera och kvalitetssäkra 

vård- och stödsamordning.
• Ta fram struktur och aktiviteter för 

förvaltningens arbete med våld i 
nära relation, inklusive hedersrelaterat 
våld, utifrån kommungemensam 
handlingsplan. 

• Utifrån handlingsplan om suicid-
prevention utreda samverkansfor-
mer och klarlägga kommunens roll 
i vårdkedjor och insatsprogram för 
barn och unga samt för vuxna.

• Medarbetare ska delta kompetens- 
utveckling om suicidprevention. 

• Delta i utredning kring efter- 
levandestöd för att bidra med  
perspektiv och kompetens från 
socialtjänstens målgrupper.

Förväntade effekter
Planerade aktiviteter förväntas bidra 
till att stärka individers förmåga att ta 
hand om sitt eget liv. Genom att kva-
litetssäkra vård- och stödsamordning 
ökar möjligheten till självständighet 
för de brukare som har behov av sam-
ordnade insatser från flera huvudmän. 
Strukturer och arbetssätt kring våld i 
nära relation tillsammans med kom-
petens hos medarbetare ska bidra till 
att verksamheten har förutsättning att 
stödja individer som utsätts för eller 
som riskerar att utsättas för alla typer 
av våld i nära relation. 

Förvaltningens deltagande i det 
kommungemensamma arbetet med 
suicidprevention väntas bidra till 
kompetenshöjning hos medarbetare 
och förbättrad samverkan med region 
Halland, anhörig- och brukarorgani-
sationer och andra berörda som säkrar 
att individen får det stöd hen har 
behov av.

Ett medskapande samhälle 
och en öppen attityd

För att bidra till målet ”Ett med- 
skapande samhälle och en öppen 
attityd” genomförs aktiviteter främst 
inom två områden:

Digitalisering 
• Utveckla förvaltningens e- tjänster 

för brukare, klienter och invånare.
• Testa välfärdsteknik för att öka 

brukares självständighet, trygghet 
och delaktighet, exempelvis i 
projekt AllAgeHub. 

• Utreda och införa verktyg för infor-
mation mellan medarbetare och chef.

• Undersöka digitalt planerings-
verktyg/stödverktyg för personer 
i behov av kognitivt stöd.

• Utreda och införa sms-påminnelser.

Förväntade effekter
Aktiviteterna ska bidra till att vi nyttjar 
digitaliserings möjligheter och använ-
dandet av välfärdsteknik både för att 
hitta smarta och effektiva arbetssätt 
och för att bidra till ökad trygghet och 
självständighet hos brukare och klienter. 

Attraktiv arbetsgivare 
och modiga, medskapande 
medarbetare
• Utveckla förvaltningens arbete med 

utbildningsplattformen KLOK
• Förvaltningen ska se över, uppdatera 

och digitalisera verksamheternas 
introduktion för medarbetare

• Undersöka chefernas förutsättningar 
för ett hållbart ledarskap

• Påbörja utbildningar kring 
utvecklande medarbetarskap

Förväntade effekter
Den förväntade effekten av planerade 
aktiviteter är trygga och kompetenta 
medarbetare som vet vad som  
förväntas av dem och som har  
verktyg att tillgodogöra sig nöd- 
vändig kunskap i sina respektive 
yrkesroller.

Genom att satsa på ett hållbart 
ledarskap ska chefsomsättningen 
minska. En hög kontinuitet bland 
chefer är också en nyckelfaktor för 
att behålla medarbetare.
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Läsguide
Kommunövergripande mål

Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är 
beslutade av kommunfullmäktige. Målen har sin utgångspunkt i vår 

vision som beskriver hur vi vill att samhället ska se ut år 2030.

”En attraktiv kommun att bo verka och vistas i”
I Kungsbacka ska invånarna vara trygga och få en god omsorg när 
de behöver stöd för att få livet att fungera. Vi ska ha välkomnande 

och trygga miljöer och samtidigt erbjuda mötesplatser för  
samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

Nämndmål

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har valt att sätta ett 
egen nämndmål kopplat till det kommunövergripande målet.

”Vi har nöjda och delaktiga brukare/ 
klienter som får rätt insats på rätt nivå”
För att skapa en verksamhet med god kvalitet och som  
är ekonomiskt hållbar på lång sikt ska stöd ges utifrån  

individens behov och förutsättningar. Detta kan vi uppnå 
genom våra medarbetares professionella kompetens,  
tillgång till bästa tillgängliga kunskap och genom att  

göra brukare och klienter delaktiga. 

Aktiviteter

Aktiviteter och förväntade effekter. Till varje kapitel beskrivs planerade  
aktiviteter och förväntade effekter som hör samman med mål.

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

• Ändamålsenlig placering och rörlighet för individer som är i  
behov av bostad med särskild service, projekt ”Rätt att bo rätt”.

• Införa ett förändrat arbetssätt med individens behov i centrum (IBIC).
• Genomföra processkartläggningar av prioriterade processer.
• En förvaltningsplan för brukar- och anhörigmedverkan ska tas  

fram och implementeras.
• Samverkan med brukare och brukarorganisationer ska utvecklas. 

 

Förväntade effekt
Aktiviteterna förväntas bidra till att stöd ges utifrån individens behov 
och förutsättningar. Genom helhetssyn, samordning, arbete utifrån 

verksamhetens processer och den enskildes delaktighet bidrar aktivi-
teterna till att skapa god omsorg för individer i behov av vårt stöd.
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Förvaltningsbudget 2022 vänder sig till dig som  
är intresserad av vad vi ska arbeta med under det kommande året. 

Här kan du läsa om de politiska mål som ligger till grund för vår 
verksamhet. Förvaltningsbudgeten beslutades i december 2021. 

Catharina Norberg
catharina.norberg@kungsbacka.se 

0300-83 44 27

Kamilla Julin
kamilla.julin@kungsbacka.se

 0300-83 75 45

Kontaktuppgifter: 



 
 

Datum 

2021-12-02 
Diarienummer 

IF 2020-00345 

 
 

 
 

Karin Martinsson 
0700833547 
Förvaltningschef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av behovet av personligt ombud 

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

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort avseende redovisning av behovet 
av personligt ombud per 31 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I juni gav Nämnden för Individ & Familjeomsorg förvaltningschefen i uppdrag att redovisa behovet av 
personligt ombud per 31 december 2021.  

Eftersom personligt ombud inte är en biståndsbedömd insats och inte heller omfattas av 
dokumentationsskyldighet finns det därför ingen möjlighet att följa upp hur det har gått för de 
individer som tidigare haft personligt ombud. Funktionsstödsenheten har uppmärksammat att det finns 
individer som idag får mer stöd av socialsekreterarna som tidigare personligt ombud kunde stötta upp 
med. Även inom arbetet med vård- och stödsamordning, VOSS, märker handläggare att det finns 
individer som behöver stöd i frågor som personligt ombud tidigare har kunnat hantera. I övrigt går det 
inte att följa upp konsekvenserna av att personligt ombud inte längre erbjuds. 

Beslutsunderlag 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-12-02 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef 
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Förvaltningschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Riktlinjer för samverkan med civilsamhället 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar riktlinje för samverkan och innovation. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar uppdraget fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 
För att klara att möta framtidens utmaningar med en bibehållen kvalitet och med effektiv 
resursanvändning behöver nämnd och förvaltning tillsammans skapa förutsättningar för att Individ & 
Familjeomsorg ska bli en hållbar socialtjänst. Den hållbara socialtjänsten ska tillgodose befintliga 
stödbehov samtidigt som den bidrar till att förebygga sådana behov i ett senare skede. Individ & 
Familjeomsorg ska se över möjligheterna att bedriva verksamheter och aktiviteter med nya arbets-, 
organisations- och finansieringsformer. 
 
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. Samverkan ska alltid ske med brukarens 
behov i centrum. Individ & Familjeomsorg har samverkan med civilsamhället idag men det finns 
möjligheter att utveckla.   
 
Syfte med riktlinje för samverkan och innovation är att främja samverkan och innovation med ett 
särskilt fokus på samverkan med civilsamhället. 
 

Beslutsunderlag 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-12-02 

Beslutet skickas till 
Ledningsgruppen, Individ & Familjeomsorg 
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Beskrivning av ärendet 
Riktlinje för samverkan och innovation 
Syfte 

Riktlinjens övergripande syfte är att främja samverkan och innovation mellan Individ & 
Familjeomsorg och andra nämnder/förvaltningar, myndigheter och näringsliv samt med extra fokus på 
samverkan med civilsamhället. Med stöd av riktlinjen kan vi utveckla verktyg för att underlätta 
samverkan och innovation inom områden där det bedöms ge en ökad samhällsnytta. 
 
Definition samverkan 
Samverkan är vår förmåga att organisatoriskt och systematiskt lösa utmanande uppgifter tillsammans. 
Samverkan innebär ett medskapande och ett medansvar av alla involverade. För att samverkan ska 
fungera behövs styrning, struktur och samsyn. 
 
Definition innovation 
Innovation är vår förmåga att framgångsrikt ta fram och införa nya arbetssätt och metoder som medför 
betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet. Det handlar om att hitta nya 
perspektiv och lösningar på redan existerande problem eller utmaningar i samhället. Det handlar också 
om att utveckla nya samverkansformer. 
 
Definition civilsamhälle 
Det civila samhället definieras som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, 
där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Det går 
också att tala om den idéburna sektorn och den ideella sektorn. Det civila samhällets aktörer agerar 
utifrån ett huvudsakligen ideellt syfte. Det innebär att de inte delar ut vinst till medlemmar, ägare eller 
annan person, utan återinvesterar eventuell vinst i verksamheten. 
 
Genomförande 
Riktlinjen uttrycker vad nämnden vill och pekar ut riktning och inriktning. Nämnden ska årligen 
avsätta resurser för samverkan och innovation och uppdra åt förvaltningen att planera, genomföra och 
redovisa aktiviteter i enlighet med riktlinjen. Förvaltningen ska årligen, genom en handlingsplan 
beskriva hur riktlinjen ska förverkligas och återrapportera detta till nämnden. 
 
Samverkan ska alltid ske med brukarens behov i centrum.  
 
 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Arbetet med en hållbar socialtjänst, december 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 överskott 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 effektiv 
ekonomistyrning behöver nämnd och förvaltning tillsammans skapa förutsättningar för att Individ & 
Familjeomsorg ska bli en hållbar socialtjänst.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-12-07  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (7) 

 

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 



KUNGSBACKA KOMMUN 
7 (7)  

 
 

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 sex medarbetargrupper och en brukarorganisation. 
 

Ekonomisk uppföljning per den 30/11-21 
(Belopp i tkr) Budget 

helår 
Prognos 
april 

Prognos 
maj 

Prognos 
augusti 

Prognos 
september 

Prognos 
oktober 

Prognos 
november 

Nämnd -1 956 - - 350 350 250 250 
Förvaltningsledningskontoret -67 278 2 000 2 500 7 100 6 200 6 300 6 400 
Myndighet, stöd och 
behandling 

-225 124 -30 300 -30 800 -29 060 -29 750 -25 110 -21 350 

Bostad med särskild service -212 431 7 150 12 030 9 540 10 490 12 890 13 960 
Stöd i hemmet och 
sysselsättning 

-83 344 4 400 4 400 5 105  6 805 8 160 7 280 

Daglig verksamhet -49 807 4 700 6 000 4 500 4 200 4 500 4 300 
Privat assistans -59 139 3 500 3 500 3 000 2 300 -500 - 1 300 
Årets resultat -699 079 -8 550 -2 370 535 595 6 490 9 540 

Kommentarer till prognos: 
Förvaltningen har hittills erhållit 3,7 mnkr i coronaersättning från staten för sjuklönekostnader samt 2,3 mnkr från 
Migrationsverket för extraordinära kostnader. Delar av överskottet beror på att individer har tackat nej till beviljade 
insatser. 
 
 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef 
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Anmälan av delegationsbeslut, december 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av anmälda delegationsbeslut för 
perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

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

Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 2, 5, 10, 24 och 28 november 
2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga beslut.   

Avtal 

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

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

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

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

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

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Serigmo Care Ängsätra, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Serigmo Care Ängsätra, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Ingseredsstiftelsen, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Re Launch AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Stadsmissionen, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Basta Väst AB, Vuxenenheten. 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal – Länkhemmet Hvidehus, Vuxenenheten 

Dnr 2021-00126. Avtal – Placeringsavtal – Stiftelsen Bräcke Diakoni, Funktionsstödsenheten  

Dnr 2021-00302. Avtal – Direktköpavtal, tolkning.  

 

Övrigt  

Dnr 2021-00321. Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om personuppgiftsincident - risk 
för röjande av sekretess. 

Dnr 2021-00179. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över begäran om överflyttning 
av ärende enligt 2a kap. 10§ socialtjänstlagen, SoL - Göteborgs Stad.  

Dnr 2021-00282. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över begäran om ett ej 
verkställt beslut enligt socialtjänstlagen, SoL.  

Dnr 2021-00291. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över begäran om ett ej 
verkställt beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-03 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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Redovisning av domar och beslut 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 
perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-11-01- 2021-11-30. 
 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 12874-21, daterad 2021-11-04, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande fortsatt personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition från individen. 

Dom meddelad i mål nr 8830-21, daterad 2021-11-18, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande bostad med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Dom meddelad i mål nr 13845-20, daterad 2021-11-22, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande personkretstillhörighet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. Förvaltningsrättens 
interimistiska beslut den 20 november 2020 upphör härmed att gälla. 

Dom meddelad i mål nr 13884-21, daterad 2021-11-30, saken; Individen har överklagat nämndens 
beslut gällande umgängesbegränsning enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet från individen. 

Dnr 2021-00304. Dom meddelad i mål nr 10756-21, daterad 2021-11-17, saken; särskild avgift enligt 
socialtjänstlagen, SoL - enskild insats i form av öppenvårdsverksamhet. Förvaltningsrätten ålägger 
Kungsbacka kommun att till staten betala en särskild avgift om 10 000 kronor. 
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Kommunfullmäktige 

Dnr 2021-00204. KF § 138 - Delårsrapport 2021 för Kungsbacka kommun. 

Dnr 2021-00026. KF § 139 - Internationell policy för Kungsbacka kommun. 

Dnr 2021-00304. KF § 140 - Antagande av ny kommunomfattande översiktsplan. 

Kommunstyrelsen 

Dnr 2021-00268. KS § 291 - Uppföljning av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med 
budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-12-02 
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 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av synpunkter och klagomål, december 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av inkomna synpunkter och klagomål, 
för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 

Dnr 2021-00301. Inkommit klagomål från anhörig angående handläggning och utförande på beviljade 
insatser inom barn- och ungdomsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat klagande. 

Dnr 2021-00312. Inkommit klagomål på Bollvägens gruppbostad från anhörig och god man angående 
meddelande om borttagande av vaken nattpersonal. 

Dnr 2021-00315. Inkommit klagomål om skillnad på person vid bemötande och handläggning inom 
barn- och ungdomsenheten. Ansvarig enhetschef har besvarat klagande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2021-11-30 
Diarienummer 

IF 2021-00009 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Sanna Heikkinen 
0300-835597 
Socialt ansvarig samordn 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

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: 
 
2021–00292 – gäller slitage av hjälpmedel, inga konsekvenser för den enskilde, inget missförhållande. 
 
2021–00280 – gäller utebliven samverkan på grund av att den enskilde var inlagd på sjukhus, inget 
missförhållande. 
 
2021–00214 – gäller brister i morgonrutiner och delaktighet vid hushållssysslor, bristerna är åtgärdade. 
Inget missförhållande, se bilaga 1.  
 
2021–00299 – gäller brist i handbok, ett missförhållande, se bilaga 2.  
 
2021–00223 – gäller fördröjd leverans av solskydd, inget missförhållande, se bilaga 3.  
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Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-30 

 

Karin Martinsson    Sanna Heikkinen 

Förvaltningschef    Socialt ansvarig samordnare 
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