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Välfärdsnämnden beslutade 2019-02-21 § 21 om hur verksamhetsinformationen ska delges ledamöterna på mötet. Överenskommelsen var att
månadsrapporten/ statistiken ska finnas med i kallelsen och vid behov kommer
det att ges utrymme för eventuella frågor om uppgifterna. Förvaltningen
kommer att förbereda svar inför kommande möte.
Rapporten kommer att finnas med i kallelsens handlingar men genomgång och
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Välfärdsnämnden

Dnr: VFN2019-55

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Josefine Fredriksson

Delårsrapport augusti 2019 Välfärdsnämnden
Förslag till beslut
• Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti månad med
verksamheternas åtgärder för budget i balans.
• Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning
Välfärdens resultat för perioden januari-augusti uppgår till -10 034 tkr. Främst är
det hemtjänsten och köp av extern boendeplats inom LSS som avviker mot budget.
Årsprognosen visar på ett negativt resultat om -13 660 tkr.
Utfallet för investeringar jan-augusti uppgår till 214 tkr. Årsprognosen är att 3 244
tkr av den totala investeringsramen på 3 244 tkr kommer förbrukas.
Välfärdsförvaltningen har tagit sig an två av Kommunfullmäktiges åtta
Inriktningsmål. Bedömningen är att ett Verksamhetsmål helt eller i hög grad är
uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Inga ytterligare konsekvenser

Catarina Dunghed
Förvaltningschef Välfärd

Josefine Fredriksson
Ekonom Välfärd

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
6 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Delårsrapport augusti 2019
Välfärdsnämnden

Nämndsordförande (parti)
Johnny Ernflykt (M)

Förvaltningschef
Catarina Dunghed
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Gårvik 03 Fotograf Markus Eklund

Ansvarsområde
Välfärdsnämnden ansvarar för avdelningarna vård- och omsorg, individ-och familjeomsorg samt stöd.
Förvaltningens primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de utmaningar som socialtjänsten står
inför.
Avdelning Vård och omsorg innefattar verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, vårdoch omsorgsboende, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd. Från och med 2019 ingår
bemanningsenheten i VoO. Avdelningen leds av avdelningschefen och 10 enhetschefer.
Avdelning Stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade),
socialpsykiatri, integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en avdelningschef och
fyra enhetschefer.
Avdelning Individ och familjeomsorg innefattar verksamheter som utövar myndighetsutövning enligt
SoL (socialtjänstlagen) LVU (Lag om vård av unga) samt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).
Avdelningen består vidare av familjebehandling och beroendevård samt verksamhet i samverkan med
primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen leds av en avdelningschef, tre
enhetschefer.
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Viktiga händelser
Sedan första maj har förvaltningen en ny förvaltningschef, Catarina Dunghed.
En större omorganisation har påbörjats inom förvaltningen och förväntas ha genomförts innan
årsskiftet.
Vård och omsorg:
Den planerade ombyggnaden på Allégården har startat och kommer ge en ny avdelning med 6
lägenheter. Den nya avdelningen kommer utrustas med specialdesignade badrum, välfärdsteknik och
andra digitala lösningar. Avdelningen kommer vara en viktig pilotverksamhet och en referens när ett
nytt vård och omsorgsboende ska planeras.
En omorganisation inom hemsjukvårdens nattpatrull har genomförts och innebär att verksamheten
har gått från två sjuksköterskor och en undersköterska till en sjuksköterska och två undersköterskor
per natt.
Stöd:
Under första tertialen 2019 har Stöds avdelningschef slutat sin tjänst och en tillförordnad
avdelningschef har lett verksamheten fram till 15 september. En utredning kring nybyggnation av
gruppboende har slutförts. Integration ingick tidigare inom avdelningen men har nu avslutats.
Individ och Familjeomsorgen:
Kostnaderna för det ekonomiska biståndet ökar och enligt prognos samt omvärldsanalys kommer den
utvecklingen fortsätta. Anledning är att ärendemängden har ökat. Detta beror främst på att personer
gå ur sin etableringsperiod utan egen försörjning. Där tillkommer många inflyttningar till kommunen
där personer inte har egen försörjning.
Den 1 juni tillsattes tjänsten som enhetschef för barn och unga samtidigt som enhetschefen för
utredningsgruppen avslutade sin anställning.

Ekonomi
Resultaträkning
År: 2019 Period: Augusti Ansvar: Välfärdsnämnden
Tkr (vänt tecken) Typ: Drift
Konto

Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Enhet:

Utfall Jan Aug 2018

Utfall Jan Aug 2019

Bud Jan - Aug
2019

Resultat Jan Aug 2019

Intäkter

192 336

36 313

25 386

10 927

Summa Intäkter

192 336

36 313

25 386

10 927

- 154 719

-153 967

- 144 856

-9 111

-56 436

-73 239

-61 389

-11 850

- 211 155

- 227 206

- 206 245

-20 961

-18 819

- 190 893

- 180 859

-10 034

Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa Kostnader
Summa Resultaträkning VR

Välfärdsförvaltningen redovisar ett underskott per siste augusti på -10 034 tkr. En förbättring på 8 785
tkr mot 2018 års delår då utfallet var -18 819 tkr. Att resultatet är bättre beror främst på den ramökning
förvaltningen fick inför 2019 på 6 000 tkr.

9

3

Intäktsanalys
Att intäkterna avviker mellan åren beror på att år 2018 låg kommunbidraget inlagt som en intäkt i
redovisningen. För 2019 har man för tydlighetens skull valt att inte boka in något kommunbidrag utan
nämndens och avdelningarnas budget ska synas direkt i utfallet. Intäkterna 2018 innehåller
kommunbidrag om 151 195 tkr, exkluderas dessa uppgick 2018 års intäkter till 41 181 tkr, 5 tkr högre
än intäkterna 2019. Enligt redovisningen 2019 har intäkterna från Migrationsverket minskat med
motsvarande.
Intäkterna från försäkringskassan är enligt budget medan bidragen från migrationen och
arbetsförmedlingen inte är budgeterade fullt ut då de är såpass osäkra och därför ser vi en positiv
avvikelse på intäkterna mellan utfall och budget.

Kostnadsanalys
Personalkostnaderna drar över budget med 9 111 tkr per augusti, en ökning från aprils delår med 7
189 tkr. Förra året var avvikelsen 14 550 tkr för samma period så inför 2019 har verksamhet gjort en
kostnadssänkning vilket även är en bidragande orsak till det förbättrade utfallet för delåret 2019. Att
personalkostnaderna minskat hänförs till färre anställda inom integration och personlig assistans.
Budgetavvikelsen är störst inom vård och äldreomsorgen men är även den avdelning som har flest
anställda.
Utfallet för verksamhetskostnader 2019 har ökat mot föregående år och beror dels på att en
internfördelning av drift och budget avseende logi, kost och städ skett från Samhällsbyggnad ut till
verksamheterna. Budgetavvikelsen hänförs främst till köp av huvudverksamhet inom LSS och
psykiatrin.

Driftredovisning ansvar
Budgettyp: Årsprognos Augusti
Ansvar

2018 Utfall
Helår

2019 Prognos
helår

2019 Budget
Helår

2019
Avvikelse
Prognos

-4 788

-10 563

-10 163

-400

-133 764

-158 610

- 151 710

-6 650

34-35 Avdelning Stöd

-50 565

-61 300

-56 280

-5 020

32-33 Avdelning IFO

-58 135

-55 358

-53 768

-1 590

Summa Välfärdsnämnden

-19 157

- 285 581

- 271 921

-13 660

39 Ledning Välfärd
30-31 Avdelning Vård och Omsorg

Jämförelse avvikelse mot budget 2019
Förvaltningens totala prognos är -13 660 tkr, en budgetöverskridelse på ca 5%. Största
budgetavvikelserna finns hos Vård och Omsorg samt avdelning Stöd. Verksamheterna följer den
prognos som lades i april relativt väl, augustis prognos är en försämring med 640 tkr jämfört med den
prognos som sattes i april på -13 020 tkr.

Jämförelse kostnader helår 2018–2019
Att ledningens utfall är högre 2019 beror på en organisationsförändring, bland annat så ingår i år
politiska arvoden samt flytt av ledningspersonal. Även övriga avdelningars kostnadsutveckling är
påverkad av organisationsförändringen då flytt av bemanningsenheten (2 300 tkr) från
kommunstyrelsen till Vård och Omsorg samt kostnader för lokal, kost och städ från Samhällsbyggnad
(29 215 tkr) påverkar utfallet.
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Driftredovisningen påvisar även att IFO sänker sina kostnader med drygt 3 mnkr jämfört mot 2018,
trenden går mot rätt håll. Kostnadsutfallet på avdelning stöd följer också vår förväntan med ökade
kostnader som följd av fler köpta externa platser samt ökade personalkostnader.
30–31 Avdelning Vård och omsorg
Vård och omsorgs prognos för 2019 är ett underskott om -6 650 tkr inklusive hemtjänstens
resursfördelning (+750 tkr). Största delen av underskotten, -4 950 tkr, är hänförligt just till hemtjänsten
men vi ser även en ökning av underskottet på hemsjukvården till -2 100 tkr samt att särskilda boende
försämrat sin prognos från +1000 tkr till +-0.
34–35 Avdelning Stöd
Avdelning stöd beräknas göra ett underskott om -5 020 tkr. Förklaring är utökning av biståndsbeslut
både inom korttidsvistelse, Centrumvägen 8, boendestöd och köpta platser inom socialpsykiatrin.
Arbetsmarknadsenheten och integration förväntas redovisa ett plusresultat. Detta främst på grund av
högre intäkter än beräknat samt på grund av en kortare utfasning av integrationsverksamheten än
förväntat.
32–33 Avdelning Individ och familjeomsorg
Prognosen är underskott med - 1 590 tkr. Det är främst prognosen för försörjningsstöd, -2 200 tkr,
som ökat på grund av större familjer som gått ut etableringen och faller in under ekonomiskt bistånd.
Att övriga kostnader är lägre jämfört med 2018 är på grund av minskade migrationsärenden barn (EKB),
inga inhyrda konsulter under 2019 samt hållit en chefstjänst vakant i avvaktan på tillsättning.
Avdelningen har även färre placeringar inom vuxenvården vilket påverkar prognosen positivt.

Driftredovisning verksamhet
Verksamhet
Hemtjänst

2018 Utfall
Helår

2019 Prognos
Helår

2019 Budget
Helår

2019 Avvikelse
Prognos

-7 289

-40 845

-35 895

-4 950

Dagverksamhet

285

-2 261

-2 561

300

Särskilt boende/korttidsvård

524

-75 072

-75 072

0

-640

-27 804

-26 304

-1 500

-1 088

-55 754

-49 229

-6 525

Rehab och hemsjukvård
Insatser enl. LSS/SFB
Institutionsvård vuxna

-1 716

-1 518

-1 718

200

HVB vård barn/unga

-5 028

-11 167

-13 367

2 200

Familjehemsvård barn/unga

1 577

-17 906

-17 806

-100

Övr. öppna insatser barn och vuxna

-606

-5 772

-5 302

-470

Ekonomiskt bistånd

-663

-10 844

-8 644

-2 200

Flyktingmottagande

-614

85

-15

100

Arbetsmarknadsårgärder

893

-2 133

-2 533

400

-4 792

-33 550

-32 435

-1 115

0

-1 040

-1 040

0

-19 157

-285 581

-271 921

-13 660

Gem. kostnader Välfärd
Nämnd och styrelse
Välfärd totalt
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Hemtjänst inkl. resursfördelning -4 950 tkr: Prognosen visar att verkställda timmar kommer att
minska. 2019 visar ett förväntat utfall på totalt 91 tusen verkställda timmar, SoL och HSL, en minskning
med 11 tusen timmar från 2018 års verkställda timmar som uppgick till 102 tusen timmar. I budget
finns 84 tusen timmar, alltså en avvikelse på 7 tusen timmar. Att verkställda timmar minskat konstant
sista halvåret medför att resursbudgeten för tillfället spår ett överskott på 750 tkr.
Hemtjänst

aug-17

aug-18

aug-19

Verkställd tid SOL

56 794

53 949

47 765

Verkställd delegerad HSL

11 615

13 209

14 185

Totalt verkställd tid (SOL, HSL)

68 409

67 158

61 950

8 551

8 395

7 744

17%

20%

23%

Verkställd tid snitt/månad (SOL, HSL)
Delegerad HSL % av beviljad tid

Särskilt boende inkl. korttidsvård 0 tkr: Kostnaderna för SÄBO och korttidsvård ökar och prognosen
visar ett +-0 resultat jämfört med april där verksamheten spådde ett överskott på drygt 1 000 tkr.
Kostnadsökningen beror främst på att personalkostnader ökar mer än förväntat. I denna prognos finns
även den budgetpost som ska täcka utökningen på Allegården på 1 900 tkr inkluderad.
Särskilt boende inkl. korttidsvård

aug-17

aug-18

aug-19

Antal SÄBO dygn

29 848

28 382

27 757

Antal kortidsdygn

3 494

3 713

3 556

Antal trygghetslarm

345

348

365

Antal platser SÄBO

123

117

117

13

19

19

Beläggningsgrad korttids

111%

80%

77%

Beläggningsgrad SÄBO

100%

100%

98%

Antal platser korttids

Vi ser att efterfrågan på särskilt boende platser minskat jämfört med samma period 2018 och 2017,
625 färre dygn har verkställts under 2019. Även korttids verksamheten har minskat 2019 jämfört med
2018 och har verkställt 157 färre dygn 2019. Att det under året blivit fler lediga platser på SÄBO och
korttids kan även ha viss påverkan på att timmarna i hemtjänsten minskat.
Rehab och hemsjukvård -1 500 tkr: Främst inom hemsjukvården som prognosen ökat från -1400 tkr
till -2500 tkr, förändringen beror dels på hög sjukfrånvaro och svårigheter med att rekrytera vikarier
vilket medfört ökade kostnader för mer-och övertid. Det särskilda sommaravtalet för att klara
sommarens bemanning har även det medfört högre lönekostnader. Även kostnader för
sjukvårdsmaterial har ökat. Rehab visar ett plus på grund av vakant fysioterapeut.
Insatser inom SFB/LSS -6 525 tkr: Verksamheten prognostiserar ett stort underskott som främst är
hänförligt till köp av plats inom LSS gruppbostad samt korttidsplatser inom psykiatrin. Verksamheten
köper 16 platser per siste augusti 2019, fyra fler än samma period föregående år. Men även
personalkostnaderna på kommunens egna gruppbostäder ökar.
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Köpta platser LSS och SoL

aug-18

aug-19

Köpt LSS plats, gruppbostad

1

2

Köpt LSS korttidsplatser

6

8

Köpt LSS boende barn

3

3

Köpt plats särskilt boende SOL

2*

3*

SUMMA

12

16

*varav två platser köps internt från VoÄ

Institutionsvård vuxna 200 tkr: Prognos om ett positivt resultat beror på att vi haft få placeringar
under 2019 och en prognostiserad placering enligt LVM avslogs i Förvaltningsrätten. Det som varit
mest kostsamt har varit flertalet ansvarsförbindelse i samverkan med kriminalvården. Vi har genom
ökade hemmaplanslösningar i form av öppenvård samt samverkan med andra enheter kunnat erbjuda
vård på hemmaplan.
Vuxna

aug-18

aug-19

Antal placerade vuxna

6

2

SUMMA

6

2

HVB barn och unga 2 200 tkr: Prognosen är en förbättring sedan april med 700 tkr. Av den ramökning
som avdelningen fick på 6 000 tkr ligger 4 000 tkr budgeterad inom denna verksamhet. På grund av
ytterligare två avslutade HVB placeringar efter april tillsammans med budgetökningen gör att
verksamheten spår en positiv avvikelse. Detta trots att det tillkommit ytterligare placeringar under
sommaren. Däremot har de inte varit lika kostsamma.
Familjehemsvård barn och unga -100 tkr: Lägre än utfallet 2018 och en försämring sedan april med 1
000 tkr och kan förklaras med en anställning av en enhetschef som börjar i juni månad. Tjänsten har
varit vakant och bemannades under 2018 med konsult. Verksamheten har även en ökning av
placeringar, under sommarmånaderna placerades 5 barn i familjehem varav 4 barn var från en och
samma familj.
Antal placerade barn

aug-17

aug-18

aug-19

Antal i HVB

6

6

6

Antal i eget stödboende

0

0

1

Köpt familjehem

13

11

11

Egna familjehem

19

19

17

SUMMA

38

36

35

Antalet HVB placeringar är i snitt lika många placerade över tiden. Dock ser vi att för 2019 är var antalet
placeringar i början av året uppe i 7–8 st medan antalet i augusti är betydlig färre men snittet för
perioden ligger kvar på 6 st.
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Öppna insatser vuxna -180 tkr: De mesta avser kostnader för analys /provtagning samt andra insatser
och skall ställas mot ett positivt resultat för vuxen HVB. För övrig öppenvård ser vi en avvikelse på -600
tkr och är främst kopplad till skyddat boende för våld i nära relationer där vi haft en ökning under året
samt kostnad för vår jourlägenhet.
Öppna insatser barn och unga -290 tkr: Verksamheten består delvis av Barnkullen där del av
ramökningen på 6 000 tkr har investerats. Avdelningen satsar år 2019 på verksamheten Barnkullen
som ett led i åtgärderna att hålla nere kostnaderna för placeringar barn och unga. Köpt öppenvård har
en prognos på -500 tkr och beror på en kostsam öppenvård i samband med hemflytt från HVB.
Ungdomsmottagningen har en prognos på -300 tkr och det är främst kostnader för kurator som köps
från regionen som ökat.
Ekonomisk bistånd -2 200 tkr: ökar under 2019 och främst sedan april månad jämfört med utfallet för
2018, prognosen är en försämring med 900 tkr sedan april. Detta är beräknat på att den ökning som
varit fortsätter i samma takt. Verksamheten ser ökade kostnader per hushåll på grund av fler hushåll
som gått ur sin etableringsersättning utan egen försörjning samt omfattande hyreshöjningar från
Munkbo på grund av stamrenovering.
IFO Försörjningsstöd

aug-17

aug-18

aug-19

Utbetalt försörjningsstöd (tkr)

5 907

5 093

5 897

Antal utbetalningar till hushåll

1585

1610

1652

Barn i hushållet

109

99

98

Snitt utbetalt per hushåll (tkr)

3,7

3,2

3,6

Antal unika hushåll som erhållit försörjningsstöd

181

160

165

Åtgärder
Inom hemtjänsten prövas nya sätt att organisera serviceinsatser, vilket förväntas leda till lägre
kostnader och en bättre arbetsmiljö för personalen i hemtjänsten. Genom att införa digitala tjänster
kommer arbetet inom både ordinärt och särskilt boende effektiviseras och på sikt hålla nere
kostnader och minska rekryteringsbehov. En genomlysning av vilka arbetsuppgifter i
basverksamheten som kan utföras av andra, och till en lägra kostnad.
Översyn av antal platser inom särskilt boende relaterat till demografisk utveckling och behov pågår.
Samplanering av bemanning mellan olika enheter förbereds och ska ge möjlighet till en mer
kostnadseffektiv bemanning samt ge bättre förutsättningar att kunna erbjuda medarbetare heltid.
Individ och familjeomsorgen arbetar aktivt med åtgärder som syftar till att hitta hållbara
hemmaplanslösningar som kommer att vara mindre kostsamma än köpta platser. Arbetar aktivt med
rekrytering av familjehem i egen regi. Från november 2018 har IFO haft en vakant enhetschefstjänst
där avdelningschef tagit ansvar för de verksamheterna fram till 1 juni då den nya chefen börjat. Detta
gav en besparing för avdelningen med runt 300 tkr som en åtgärd. En placering från HVB flyttades
hem tidigare och gav en besparing av kostnader med 800 tkr.
Gällande vuxna med beroende är hemmaplanslösningar åtgärden som vi fortsätter med, dels genom
öppenvård på beroendemottagningen samt genom samverkan med andra enheter. För att få ut fler
personer till egen försörjning arbetar vi intensivt i samverkan med AME, vuxenskolan, AF samt
vården. Enhetschef för försörjningsstöd samt AME har fått ett uppdrag för att se över hur vi på bästa
sätt organiserar oss för att kunna ge bästa stöd till egen försörjning.
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Inom avdelning Stöd pågår arbetet med att flytta hem en brukare från köp externt boende till
kommunens egna gruppbostad.
För övrigt råder återanställningsprövning och en restriktiv hållning av tillsättandet av vikarier.

Investeringsredovisning
Prognosmått: Årsprognos Augusti
Projekt
2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel
2333 Gem inventarier ÄO
2335 ÄO larm

Utfall Jan Aug 2019

Budget tot
2019

Prognos
Augusti 2019

- 191

- 264

- 264

-16

-1 980

-1 980

-7

- 400

- 400

- 600

- 600

-3 244

-3 244

2336 Inv MuSoLy Magna Cura/Combine
Summa Alla projekt

- 214

Förvaltningen förväntas nyttja hela budgetanslaget på 3 244 tkr. 2 444 tkr är äskat över från
investeringsbudgeten 2018 och 800 tkr är anslaget för 2019. Under 2019 har verksamheterna nyttjat
214 tkr och främst till nya sängar inom Vård och omsorg.
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Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Titel

Bedömning

Trend

2.Inriktningsmål: Implementera de 4 övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten antagna av Kommunfullmäktige 2016-0608 § 38
4.Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det
stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov

Nämndens verksamhetsmål och mått
2.1 Verksamhetsmål alla: Hållbar livsstil.
Bedömning

Trend

Senaste kommentar (2019-08-31):
Förvaltningen har inga farliga kemikalier eller produkter i våra verksamheter. Förvaltningen påbörjade
ett arbete med miljöombud under 2018 vilket fortsatt under 2019. Vi arbetar aktivt med källsortering,
återbruk och up-cykling (förädling av återbrukat material). IFO arbetar med att minska antalet resor
genom Skype-möten samt att öka andelen resor med buss och tåg istället för bil. Ett utåtriktat arbete
har även påbörjats där vi försöker att påverka våra klienter, brukare och vårdtagare att göra mer
klimat- och miljösmarta livsval. Många utbildningssatsningar genomförs på digital väg vilket minskar
behovet av resor.
Titel
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut.
(%)
Andel sortering av matavfall i kommunala
verksamheter (%)
Andel källsortering införd i alla
kommunala verksamheter (%)

Utfall

Mål

100.00%

50.00%

0.00%

25.00%

75.00%

50.00%

Bedömning

Trend

4.1 Verksamhetsmål VFN: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i omsorgssektorn
Bedömning

Trend

Senaste kommentar (2019-08-31):
Förvaltningen har under året haft ganska hög personalomsättning. Framför allt är det baspersonal där
förvaltningen har avslutat hela arbetsgrupper. I övrigt ser vi att enheterna i dag har en relativt stabil
personalstruktur med ganska låg personalomsättning även bland de yrkesgrupper med god
arbetsmarknad och nationellt hög rörlighet. Kompetensnivån inom förvaltningen är god och det finns
ett väl utarbetat kompetensutvecklingssamarbete mellan Munkedals kommun och andra kommuner,
både inom ramen för SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) och Fyrbodal. Förbättringar av
introduktionen av nyanställd personal har genomförts. Förvaltningen har under 2019 inte haft några
konsulter inne, dock har en mindre kostnad bokförts men avser konsult anlitad under 2018.
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Titel

Utfall

Mål

Antal tillsvidareanställda som avslutat sin
tjänst inom omsorg (exkl. pension)

10.12%

10.00%

Andel tillsvidareanställda medarbetare
med adekvat utbildning för uppdraget

97.00%

90.00%

-99.00%

-20.00%

0

1

Kostnader för konsulter ska minska
(basår 2017)
Framtagande av plan för att behålla och
rektytera medarbetare inom omsorg

Bedömning

Trend

4.2 Verksamhetsmål VFN: Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. Köpt vård ska
i största mån undvikas.
Bedömning

Trend

Senaste kommentar (2019-08-31):
Förvaltningen genomför flertalet hemmaplanslösningar där vi tidigare haft behov av att köpa vården.
Kompetensförstärkning i verksamheterna genomförs, samverkansavtal med andra huvudmän arbetas
fram. Individ och familjeomsorgen arbetar intensivt förminska de köpta familjehemmen och ersätta
med familjehem i egen regi vilket gett gott resultat. Även köpta vuxenplatser inom IFO har
minskat. Dock har HVB placeringar ökat något. Inom LSS särskilda boenden och socialpsykiatri ser vi
en ökning av köpta platser. Förvaltningen fortsätter att arbeta systematiskt och strategiskt för att
kunna möjliggöra hemmaplanslösningar. Förvaltningen har fortsatt inga betalningsdagar för
utskrivningsklara.
Titel

Utfall

Mål

Antal köpta vårddygn

6.23%

-20.00%

Bedömning

Trend

4.3 Verksamhetsmål VFN: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att förbättra och
effektivisera vård och omsorgsverksamheterna.
Bedömning

Trend

Senaste kommentar (2019-08-31):
Webbutbidning ger möjlighet till att alla medarbetare kan få kompetensutveckling. En ökning av
digitala möten för att minska resor och frigöra tid pågår i flera verksamheter.
Titel

Utfall

Mål

4

4

Antal nya E-tjänster som startats upp

Bedömning

Trend

4.4 Verksamhetsmål VFN: Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska erbjudas tillsammans
med föreningar och frivilliga.
Bedömning

Trend
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Senaste kommentar (2019-08-31):
Förvaltningen strävar efter att skapa förutsättningar för att möjliggöra deltagande i olika
frivillighetsorganisationer och föreningar. Målsättningen är att vara en brygga för att våga delta i
föreningslivet på egen hand och få ett stöd utanför kommunen.
Förvaltningen erbjuder även tillgång till olika gemensamhetslokaler för vissa grupper inom LSS,
Socialpsykiatri och Vård- och Äldreomsorg. Olika initiativ för att möjliggöra brukarmedverkan och
brukarinflytande har tagits, mycket med målsättning att hitta vägar för att bryta isolering och minska
ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.
Titel

Utfall

Mål

8

10

Antal aktiviteter i samverkan med
föreningar och frivilliga

Bedömning

Trend

4.5 Verksamhetsmål VFN: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd och
medborgare som har en insats inom sektorn. Sysselsättningska ske genom samverkan mellan
kommunens olika sektorer.
Bedömning

Trend

Senaste kommentar (2019-08-31):
Enheten AME samarbetar såväl inom kommunen som med externa aktörer för att öka andelen
kommuninvånare som är i arbete eller anställningsbara. Alla som uppbär försörjningsstöd och inte har
en sjukskrivning eller ett pågående aktivt missbruk är inskrivna på AME för en sysselsättning och
stöttning ut i praktik eller arbete. IFO har även stöttat barn i att deltaga i sommaraktivitet samt i
gruppverksamhet för barn i olika utsatta situationer.
En mycket god samverkan mellan jobbcentrum AME och vuxengruppen har arbetats fram, där det
behov av sysselsättning och arbetsträning för personer med försörjningsstöd tillgodoses. En gång i
månaden ingår pater från sektorn i samverkansmöte utifrån gemensamma ärenden med
öppenspykiatrin i Munkedal. Regelbundna möten sker även mellan enhetschefen för vuxengruppen
och Munkbo för att diskutera behov av bostäder.
Titel

Utfall

Mål

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare
som A. Börjat arbeta, andel (%)

29.00%

20.00%

Öka antalet sysselsättningsplatser med
placering utanför den ordinarie
kommunala verksamheten. (Antal
platser)

11

10

Antal bidragsanställningar

18

15

18

Bedömning

Trend

12

Framtid
Den strukturförändring inom äldreomsorgen som pågår kommer fortsätta under 2019 och en lång tid
framöver. Det handlar om att förändra boendestruktur, nya sätt att tillgodose behov i hemtjänsten,
skapa ett mer äldrevänligt samhälle och arbeta för att fler ska jobba mer. Digitaliseringen har ett stort
fokus inom äldreomsorgen och måste fortsätta att utvecklas. Det krävs särskilda satsningar för att
kunna förändra arbetssätt med hjälp av digitaliseringen men det är nödvändiga satsningar för att hålla
nere kostnadsökningar framöver. Det är åtgärder för att på sikt minska rekryteringsbehov och hålla
nere kostnader.
Omställningen till den ”nära vården” ställer större och ökade krav på hemtjänstens och
hemsjukvårdens kompetens, organisation och bemanning när allt mer sjukvård bedrivs i hemmet.
Genom att hitta andra sätt att tillgodose behov av olika serviceinsatser kan hemtjänsten ha ett ökat
fokus på vård och omsorg.
Möjligheten att minska antalet boendeplatser utreds för att kunna hålla nere kostnaderna för att
senare ha möjlighet att investera när behovet åter ökar.
Heltid ska vara norm 2021.
Vi ser en ökning av personer inom LSS vilket kommer att påverka gruppbostäder, servicebostad och
daglig verksamhet. En ökad multiproblematik ökar behovet av specialiserad kompetens hos vår
personal.
Förändringar hos försäkringskassan och arbetsförmedlingen kommer att påverka förvaltningen, men
än är det oklart i vilken utsträckning och omfattning. Bedömningen är att Sverige kommer att gå in i
ett svagare konjunktur på arbetsmarknaden vilket kommer att påverka arbetsmarknadsenheten.
En prognos är att antalet personer som har försörjt sig genom etableringsersättning genom
Arbetsförmedlingen kommer att skrivas över i aktivitetsstöd som är nästan hälften av ersättningen.
Om dessa personer inte får annan egen försörjning kommer det att innebära att de behöver söka
försörjningsstöd.
Kommunen har ett ökande antal barn och unga med hög skolfrånvaro och med psykisk ohälsa. Det i
kombination med låga skolresultat är en utmaning. Socialtjänsten, skolan och barnpsykiatrin behöver
arbeta gemensamt för att hitta vägar för samarbete. En väg kan vara gemensam kartläggning.
Ytterligare en utmaning är arbetet med våra nyanlända familjer. Familjer som kommer från andra
kulturer som ställer andra krav på förståelse och kompetens hos handläggare, t ex. hedersärenden.
Enheten behöver också utveckla arbetet med familjer där det förekommer våld. En tydligare struktur
behövs för hur arbetet ska ske.
Det är fortfarande mycket svårt att rekrytera egna familjehem. Vi kommer fortsätta att gå ut med
annonser, artiklar samt bjuda in till information för att vid varje placering undvika köpt vård.
Att ha ett stabilt och närvarande ledarskap är en förutsättning för att kunna åstadkomma de
förändringar som krävs för att bedriva en verksamhet effektivt som dessutom ska vara av god kvalitet
och vara en attraktiv arbetsplats. "Ledare i balans" är en satsning som startade 2018 och som kommer
fortsätta under 2019, där fokus är att hitta balans i sitt chefsuppdrag, men också fysiska aktiviteter.
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Övrig uppföljning
Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro %
Sjukfrv %, ack.
period 2019

Sjukfrv %,
föregående ack.
period 2018

Åldersintervall

9,72%

9,37%

<=29

11,01%

12,01%

30-39

8,20%

6,80%

40-49

9,22%

11,05%

50-55

10,88%

7,55%

>=56

9,96%

9,57%

65-67

4,84%

3,72%

Inom välfärdsförvaltningen är sjukskrivningarna höga och främst långtidssjukskrivningar som ökat,
men även korttidsfrånvaron har ökat från förra året. Antalet sjukskrivningar överlag är fler under 2019.
Vi ser mer komplicerade sjukskrivningar där det finns flera orsaker till sjukskrivningen vilket gör att
rehabilitering och arbetsanpassning tar längre tid.
En arbetsgrupp som utmärker sig med mycket höga sjuktal är de timavlönade, där sjuktalen uppgår till
24,52% och gjort så över tid. En anledning till det stora sjuktalet kan vara att de saknar känsla av
tillhörighet vilket gör att det är lätt att vara borta från arbetsplatsen samt att ingen tar ansvar för
uppföljning och kontroll över korttidsfrånvaron. Det avdelningen behöver arbeta med är
korttidsfrånvaron, dels få en bättre bevakning och få en tidigare insats i rehabplaner.
På avdelningen Individ och Familjeomsorg har den totala sjukfrånvaron under perioden januari till
augusti 2019 ökat till 8,11% jämfört med 2018 samma period då sjuktalen var 7,24%. Avdelningen har
haft ett par medarbetare med hög sjukfrånvaro på grund av ej arbetsrelaterade sjukdom.
Enhetscheferna arbetar systematiskt kring sjukfrånvaron.
Avdelning Stöd har sedan flera år problem med hög sjukfrånvaro, 2019 uppgår sjuktalet till 11,02%
jämfört med 2018 10,93%. Enhetscheferna har tillsammans med HR avdelningen kartlagt kort- och
långtidssjukskrivningar och gett konkreta råd kring hantering av ärendena. Bland den grupp där
sjuktalen är högst, 50-65 år är, kan vi se att en av de största orsakerna till sjukskrivning är kroniska
sjukdomar och frakturer. Bland övriga grupper är det psykisk ohälsa som sticker ut som en vanlig orsak
till sjukskrivning.
På avdelningen för Vård och Äldreomsorg uppgår sjuktalen till 9,44% för perioden 2019 och 8,63%
2018. Långtidssjukskrivning beror både på kroniska och psykisk sjukdom. I denna gupp finns flest
anställda och även flest timavlönade vilket drar upp sjuktalen inom avdelningen.

Antal anställda
Utfall 2019

Utfall 2018

Alla anställningsformer

661

670

Tillsvidare, antal anställningar

429

436

Tidsbegränsade, antal anställningar

237

236

20

14

Antalet anställda inom förvaltningen har minskat med 9 anställningar. Främsta minskningen är inom
Stöd, där det 2019 är ett färre ärende inom personlig assistans som medfört att anställningar
omplacerats och avslutas. Även inom integration har antalet anställningar minskat som ett följd av ett
minskat behov.
Anmärkningsvärt är att ca en tredjedel av förvaltningens alla anställda är tidsbegränsade vilket kan
vara en bidragande orsak till höga sjuktal samt höga personalkostnader. En visstidsanställning upplevs
som en otrygg anställningsform och avsaknad av tillhörighet vilket kan bidrar till höga sjuktal.

Sysselsättning
Alla anställningsformer

Antal
anställningar
2019

Antal
anställningar
2018

0-74 %

264

267

75-99 %

172

187

100 %

230

218

Största delen av de anställda arbetar 0–74%. Av dessa är mertalet timavlönade vilket återigen påvisar
att förvaltningen använder sig av tim- och visstidsanställningar istället för att öka upp
sysselsättningsgraden på de tillsvidareanställda.

Kompetensutveckling
Genom kompetenssamverkan inom SML har vikarier inom vård och omsorg som saknar formell
utbildning fått möjlighet att gå valideringsutbildning för att få en formell utbildning, det bidrar till en
värdefull rekryteringsbas. Kompetenssamverkan som sker i samarbete med Kunskapens Hus erbjuder
även fördjupningsutbildningar för anställda inom omsorgen. Andra återkommande utbildningar är
bland annat läkemedelshantering, demens-ABC, palliativ vård, hygienutbildning, dokumentation. Inom
hemsjukvården pågår en satsning på utbildning inom sårvård. Visa kompetenssatsningar har utförs för
att lyfta befintlig personal genom t.ex. handledning, workshops och möjligheten till intern rörlighet.
Utbildning i systematiska utredningsverktyg såsom IBIC (individens behov i centrum) och BBiC (barnens
behov i centrum) pågår eller planeras. Samarbete med skolorna har påbörjats för att ev. kunna hitta
former för gemensam kartläggning av elever med hög skolfrånvaro. Vi har kartlagt ett behov av
kompetenshöjning gällande hedersproblematik. Det kan vara ett område för samarbete med andra
kommuner. Arbetsmetoder/struktur för att arbeta med familjer där det förekommer våld är ytterligare
ett område som behöver utvecklas och personal utbildas. Budget och skuldrådgivaren har varit på en
tvådagars konferens för påfyllnad i ämnet och för att nätverka med andra.

Systematisk arbetsmiljöarbete
OSA enkäten är utförd på alla enheter. Resultaten har analyserats och återkopplats på förvaltnings-,
avdelnings- och enhetsnivå. De övergripande förbättringsområdena är hög arbetsbelastning,
uppföljning av mål, konflikthantering och återkoppling av utfört arbete. Enheterna kommer att
fortsätta att arbeta med prioriterade utvecklingsområden på APT. Verksamheterna kommer även ha
planeringsdagar och arbetesmiljöutbildning för att ytterligare arbeta med arbetsmiljön med hjälp av
övningar från sunt arbetsliv och stöd från HR.
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2019-09-10

Dnr: VFN 2019-57

(KS 2019-122)
Välfärdsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE

Äskande om utökad ram för välfärdsnämnden 2019
samt 2020 (återremiss från KF)
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens äskande av en utökad ram om 2 506 000 kr/ år i driftsbudget
med start 2020.

*

Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 2019.

*

Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats under
övergångs- och inskolningsperiod.

*

Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens äskande av en tilldelning om 145 000 kr för anpassning av
fastighet.

Sammanfattning
Välfärdsnämnden beslutade 2019-04-25 § 35 att hos kommunfullmäktige äska om
utökad ram med anledning av ett ärende inom LSS verksamhet som orsakat
omstruktureringar och ökade kostnader inom verksamheten, som inte kunnat
förutses.
Kommunfullmäktige återremitterade 2019-06-24 § 73 ärendet med begäran om en
förtydligad redovisning av nämndens kostnader och konsekvenser.
Förvaltningen har upprättat en presentation till fullmäktige som förtydligar
kostnaderna. Förvaltningen bifogar även tidigare handlingar som legat till grund för
ansökan om utökad ram. Där beskrivs konsekvenser och de underliggande skälen till
att kommunstyrelsens myndighetsutskott fattat sitt beslut, vilket grundar sig i
lagstiftningen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Förvaltningen föreslår att ansökan om utökad ram ska kvarstå i sin helhet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Redovisats i bilagda handlingar i ärendet
Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Äskande budget
hemtagning inom LSS
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Dagsläget….alternativ 1
Alternativ 1:Fortsatt köp av plats 2020

kost per Total
dygn
kostnad ÅR

PLATSER Antal dygn
Köp plats vuxen

1

365

4 962

1 811 130

Köp plats barn

1

365

8 339

3 043 735

Summa

730

Alternativ 1:Fortsatt köp av plats 2020

4 854 865

kost per Total
dygn
kostnad ÅR

PLATSER Antal dygn
Köp plats vuxen

1

365

4 962

1 811 130

Köp plats vuxen

1

365

4 962

1 811 130

Summa

730
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3 622 260

Alternativ 2;
Flytta hem
en person
från
barnboende

25

Besparing
26

Utökning

Alternativ 3: Flytta hem BÅDA till LSS boende
Antal ÅA

PLATSER
Summa

Alternativ 3:
Flytta hem
båda
personerna

2

öppna 7 platser

2 020

åa

personlakostnader månadslön
semesterers
OB ersättning
timbudget
Po

3,63

3,000

1 025 388

1,70%

17 432

17%

174 316

37 tkr/åa

155 090

41,66

542 029

Summa kostnad lön

1 914 255

personlakostnader dag månadslön
semesterers
OB ersättning
timbudget
Po

0,63

215 331

1,70%

3 661

31%

66 753

42 tkr/åa

26 916

39,5

123 501

Summa kostnad lön natt

436 162

Personal k ostnad per åa

647 498

Hyra snitt 2019: 4 205kr/mån*12 mån *2

-100 920

Mat: 2563 kr/mån*12 mån*2

-61 512

Summa ökade intäkter

-162 432

Livsmedelskostnader ökar

100 000

Material ökar

190 000

Summa övrig effekt

290 000

Utbildning

100 000

Kvarstående kostnader

27

100 000

Sammanställning av att flytta
hem två köp till eget boende
Alt barn

Alt vuxen

kostnader löner

2 350 417

2 350 417

kostnader övrigt

290 000

290 000

2 640 417

2 640 417

-162 432

-162 432

2 477 985
4 854 865

2 477 985

-2 376 880

-1 144 275

Summa
ökade intäkter

Totalt
Kostnad köp 2 platser
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3 622 260

Vad äskas och när?
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30

31

2019-06-05

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2019-122

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Yttrande över Välfärdsnämndens äskande om utökad
ram
Ekonomiavdelningens bedömning
Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar kommande år, samt kraven på
kommunen att leva upp till god ekonomisk hushållning, är ekonomiavdelningens
bedömning att kommunfullmäktige ska avslå äskandet från Välfärdsnämnden om
utökad budgetram. Det är fullt rimligt att ställa kravet på nämnden, att om de vill
genomföra verksamhetsförändringen, så ska finansiering ske genom omprioritering
inom befintlig budgetram.
Förutsättningar
Enligt kommunens antagna ekonomiregler ska ekonomiavdelningen avge skriftligt
yttrande vid varje enskild nämnds begäran om tilläggsanslag hos
Kommunfullmäktige som är beslutsinstans. Ekonomiavdelningen ska göra en
bedömning utifrån Munkedals kommuns ekonomiska ställning och kraven på god
ekonomisk hushållning.
För att ha god ekonomisk hushållning är Munkedals kommuns finansiella mål att ha
minst 2 % av skatter -och bidrag i resultat och att egenfinansiera reinvesteringar
100 % på lång sikt.
Med hänsyn till de kommande utmaningar kommunen står inför med stora
investeringsutgifter, samt att kommunens kostnadsnivå inom välfärdsnämndens
verksamhetsområde är mycket hög jämfört med andra kommuner, finner
ekonomiavdelningen att det inte är rimligt att utöka budgetramen för
Välfärdsnämnden enligt deras beslutade förslag. Även Sveriges kommuner och
landstings senaste ekonomirapport visar att kommunernas ekonomi kommer bli
alltmer ansträngt kommande år och det gäller även för Munkedal kommun.
Utrymmet för att göra verksamhetsutökningar är således litet och istället måste
prioriteringar göras för att skapa det ekonomiska utrymmet.
Utöver de ekonomiska förutsättningar kommunen står inför har Välfärdsnämnden
kommunfullmäktiges uppdrag att sänka sin kostnadsnivå till jämförbara kommuner
inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen. De senaste jämförelserna
visar att Munkedals äldreomsorg ligger 21 mnkr högre och individ- och
familjeomsorg är 24 mnkr högre i kostnadsnivå än jämförbara kommuner.
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Ekonomiavdelningen bedömning är därför att kommunfullmäktige ska avslå äskandet
från Välfärdsnämnden. Det är fullt rimligt att ställa kravet på nämnden, att om de vill
genomföra verksamhetsförändringen, så ska finansiering ske genom omprioritering
inom befintlig budgetram. Från 2020 Innebär förslaget en kostnadsminskning som
underlättar för nämnden att genomföra förändringen utan en ökad budgetram.
Förtydligande av äskande från Välfärdsnämnden
Tkr
Hemtagning ärende
Köp av plats under period mars-sept. 2019
Anpassning fastighet
Summa ramhöjning
Förändring av ram Välfärd

År 2019

År 2020

1 440
1 785
145
3 370
3 370

2 506
0
0
2 506
-864

Nettoutökning
av ram

2 506

Välfärdsnämnden har beslutat att ta hem ett köp av plats då det finns en tom plats
på befintligt boende i egen regi, vilket skulle innebära en kostnadsbesparing på 537
tkr år 2020 jämfört med att köpa platsen externt.
Välfärdsnämndens beslut 2019-04-25 §35 samt beräkningsunderlag bifogas.

Lars-Erik Hansson
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
Förvaltningschef Välfärdsnämnden
Avdelningschef Stöd
Ekonom för Välfärd, Ekonomichef, Controller
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2019-04-11
Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2019-57

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Arijana Karamehmedovic
Enhetschef LSS
Välfärdsförvaltningen

Godkännande av återremiss samt utökning av ram
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av
verksamhetens totala kända framtida behov samt förslag på en tillhörande
åtgärdsplan och kostnadsberäkning
Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens
äskande av en utökad ram om 2 506 000 kr/ år i driftsbudget med start 2020.
Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens
äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 2019.
Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens
äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats under övergångs- och
inskolningsperiod.
Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens
äskande av en tilldelning om 145 000 kr anpassning av fastighet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens myndighetsutskott beslutade 2018-10-17 § 197 att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda och verkställa beslut om bostad med särskilt stöd
enligt LSS på hemmaplan. Förvaltningen återkom med kostnadsberäkning till
Välfärdsnämndens myndighetsutskott 2019-02-06 § 15. Välfärdsnämndens
myndighetsutskott beslutade att verkställa bostad med särskilt stöd enligt LSS på
hemmaplan.
I beslutsunderlaget framgick att för att kunna verkställa beslutet på hemmaplan
måste verksamheten anpassas. Anpassningen består i att resursförstärka befintligt
gruppboende för att kunna verkställa beslut om insatsen bostad med särskils service
för vuxna enligt LSS 9:9. Boendet behöver förstärkas med en verksamhetspedagog,
två stödpedagoger samt utökat grundbemanning med två stödassistenter. Syftet är
att höja grundbemanningen på boendet och öka kompetensen inom psykiatri. Den
fastighet som verksamheten bedrivs idag behöver resurs förstärkas i form av utbyte
av befintliga fönster till okrossbara fönster. Till dess anpassningarna är utförda
kommer köp av plats behövas göras.
Förvaltningen inkom med tjänsteskrivelse till välfärdsnämnden 2019-03-26 med
yrkande på utökad ram i syfte att kunna verkställa beslutet. Nämnden avslog
yrkandet och gav förvaltningen i uppdrag att inkomma med redovisning av
verksamhetens totala kända framtida behov samt förslag på en tillhörande
åtgärdsplan och kostnadsberäkning. I redovisningen av verksamhetens totala kända
framtida behov samt förslag på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkningen
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
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framkommer att förvaltningen ser möjlighet att revidera den ursprungliga
bemanningsökningen med en årsarbetare och därmed minska kostnaden till
2 506 000 kronor.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utökad ram om 2 506 000 kr/år varav 1 440 000 kr under 2019 samt
engångskostnad om 1 930 000 kronor
Barnkonventionen
Ingen konsekvens
Miljö
Ingen konsekvens
Folkhälsa
Möjlighet för en ung vuxen att bo och leva i sin hemkommun med närhet till sina
föräldrar.

Anders Haag
Tf. Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomienheten

Beslutet expedieras till:
Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen
Maria Länström, Tf. Avdelningschef Stöd
Arijana Karamehmedovic, Enhetschef LSS
Josefine Fredriksson, Ekonom Välfärdsförvaltningen
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2019-04-10

Dnr: VFN 2019-57

VÄLFÄRDSNÄMNDEN
Handläggare:
Arijana Karamehmedovic
Enhetschef LSS
Avd. Stöd
Josefine Fredriksson
Ekonom
Välfärdsförvaltningen

Hemtagningsärende, redovisning av verksamhetens
totala kända framtida behov samt förslag på en
tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning.
Verksamhetens totala kända framtida behov
Verksamhetens totala kända framtida behov går endast att se mot bakgrund av
kommunens sammantagna demografiska prognos inom LSS, vilka andra särskilda
boenden som finns och utformningen av dessa, hur tekniken och andra insatser
förändras och den förändring som sker hos omsorgstagarna samt lagstiftning och
tillämpning av lagen. En annan viktig aspekt är de beslut som förvaltningen träffar
samt politiska mål som fattas i Munkedals kommun.
Munkedals kommun har som politisk målsättning att verka för
hemmaplanslösningar och mot bakgrund av det så har förvaltningen, genom
kommunstyrelsens myndighetsutskott beslutat att NN är berättigad insats bostad
med särskild service för vuxna enligt LSS 9:9. Detta beslutet gäller från och med
2018-10-17.
Bakgrund

LSS (Lagen om särskilt stöd och service) är en rättighetslagstiftning som ska
garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda
levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan
påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet
att leva som andra. Vid 18 års ålder har man enligt LSS §9:9, rätt till ett eget
boende som vuxen och kommunen har skyldighet att tillhandahålla adekvat
boendeform för de individer som omfattas av LSS. Då förmågan att klara sig själv
varierar mellan enskilda individer, så skiljer sig även behovet om omsorg och stöd
för att klara sin vardag, därför delas insatsen enligt §9:9 in i tre huvudformer av
bostäder: Servicebostad, Gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad.
Boendeformen ligger i sin tur till grund för vilka typer av vård- och stödinsatser
som inkluderas.
Gruppbostaden är en boendeform för personer med omfattande tillsyns och
omvårdnadsbehov. Gruppbostaden är ett litet antal lägenheter grupperade kring ett
gemensamhetsutrymme och tillgång till personal dygnet runt. Munkedal har tre
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gruppboenden, två som ligger centralt i Munkedal och ett i centrala Dingle.
Munkedal har sammanlagt 18 gruppbostadslägenheter varav 16 är uthyrda i
dagsläget. Generellt så är rörligheten inom gruppbostad trög, personer tenderar att
bo här hela livet och lägenheterna blir sällan lediga. På gruppboendena är den
genomsnittliga åldern hög, så även trivseln och man lever länge. Enligt
Socialstyrelsens författning och allmänna råd (Sosfs 2002:9) ska kommunen
undvika en koncentration av bostäder med särskild service och andra sociala
verksamheter, eftersom detta anses bidra till en institutionell prägel och försvårar
för individen att leva som andra. Likväl så bör en gruppbostad ha ca. fem
lägenheter, men kan utökas med ytterligare någon boende under förutsättning att
samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Byggnationen av gruppboende är en långdragen process. Då byggnadsstandarden
är specifik, innebär det att det är svårt att konvertera andra typer av bostäder till
gruppbostad. Den demografiska prognosen visar att det fram till 2026 kommer att
finnas ett underskott på 12 boendeplatser. Beslut om en fördjupad utredning kring
nybyggnation är taget och utredningen under framtagning.
Omsorgstagargrupper

Personer med funktionshinder är ingen homogen grupp, men det går att i grova
drag identifiera behoven hos de grupper som i dag har boende och göra en
prognos. Grovt kan behovet delas in i fyra grupper.
Gruppen äldre personer (65+) inom LSS ökar, vilket är en relativt ny
omsorgstagargrupp. Medellivslängden för personer med funktionshinder ökar till
följd av bättre en bättre levnadsstandard, bättre sjukvård och bättre omsorg. Äldre
personer med funktionshinder är en dubbelt utsatt grupp, då de utöver sitt
funktionshinder även drabbas av de sjukdomar och nedsättningar som det naturliga
åldrandet innebär. I dagsläget har fyra personer över 65 år boende, varav två är
över 80 år. Inom tio år kommer ytterligare två personer att fylla 65. Denna grupp
är relativt konstant.
Den andra gruppen är unga personer mellan 18 och 26 år. I dag bor fyra personer
inom åldersspannet på LSS boende. Verksamheten har vetskap om 21 unga
personer som inom tio år kommer att fylla 18 och tillhör personkretsen eller är
under utredning. Dessa unga har rätt att flytta hemifrån när de fyller 18 år och
ställer andra krav på LSS boende än tidigare generationer och lagstiftningen
betonar att personer med funktionshinder har rätt att leva som andra. Framtida
boenden behöver vara utformade så att de täcker målgruppens behov.
Personer med multiproblematik innebär att verksamheterna behöver rustas för att
ta emot personer som har LSS tillhörighet och psykiatridiagnoser. För att möta upp
personkretsens behov med god kvalité kommer det att krävas stora resurser. Detta
gäller såväl bostadens utformning, som personalens kompetens och
bemanningsgraden.
Autism är en funktionsnedsättning som ofta förekommer tillsammans med andra
funktionsnedsättningar eller sjukdomar, tex. ADHD, språkstörning, intellektuell
funktionsnedsättning och epilepsi. Personer med diagnosen autism har mycket
varierande grad av funktionsnedsättning. För personer med grav autism så ställs
det höga krav på omgivningen. För att kunna säkerhetsställa omsorgstagarens
trygghet och säkerhet, men även för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö för
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personalen och en trygg och säker boendemiljö för medboende måste stor
noggrannhet och kunskap användas när man skapar boendemiljön för denna grupp.
Idag bor fyra personer med diagnosen i verksamheten, redan nu kan fastställas att
boendemiljön inte riktigt är anpassade efter behoven. Inom tio år kommer
ytterligare två personer med liknande funktionshinder att tillkomma.
Sammantaget är det svårt att beräkna framtida behov av särskilda boendeformer.
Ändrade mönster i livslängd och sjuklighet, möjligheterna till stöd och hjälp i
hemmet och förändrade preferenser hos omsorgstagaren och dennes anhöriga
förändrar behovet av boendeplatser. Förändringar i lagstiftningen och lagtillämplig
kan även det förändra gruppens valfrihet av olika insatser. Ändras till exempel
möjligheten till personlig assistans kan behovet av gruppbostad bli större eller
mindre.
Den sammantagna bilden av omsorgstagarna påvisar att det kommer att krävas
mer kompetens för att möta målgruppens behov gällande vård- och
omsorgsinsatser inom psykiatri, multiproblematik och dubbeldiagnoser,
åldersbetingade funktionsnedsättningar som tex. demens, detta då alltså i
kombination av vård- och omsorgsinsatser i LSS och/eller SOL.
Slutsats och framtida scenarier

Mot bakgrund av att Munkedals kommun har som politisk målsättning att verka för
hemmaplanslösningar och det av förvaltningen fattade beslutet att NN är berättigad
insats bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9:9 så ser verksamheterna
det som en målsättning att i största möjliga mån verka för hemmaplanslösningar.
Det ovan fattade beslutet har inte kunnat verkställas på hemmaplan eftersom
kompetensen och resurserna inte funnits.
I dagsläget har avdelning Stöd två köpta platser gällande LSS boende, ett
korttidsboende som en övergångslösning och en vuxenplats, där båda personerna
har dubbeldiagnoser. Individernas vård och omsorgsbehov kan i dagsläget inte
tillgodoses med befintlig utformning och befintliga resurser och de andra boendes
boendemiljö, trygghet och säkerhet kan inte sörjas för. Enligt Socialstyrelsen (Sosfs
2002:9) så är en förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Utan den planerade kompetens- och
resursförstärkningen kan inte boendet leva upp till lagkravet. Inte heller
personalens arbetsmiljö kan garanteras med befintliga resurser.
Utifrån den framtidsprognos som tagits fram, så kommer kommunens boenden
behöva kompetens- och resursförstärka så att de rustas för det prognostiserade
behovet. Påbörjas denna resursförstärkning nu till en initial kostnadsökning så
kommer Munkedal i längden att kunna verkställa ytterligare beslut på hemmaplan,
vilket i förlängningen mynnar ut i en besparing i förhållande till köpta platser.
Resurs- och kompetensförstärkningen kan även bidra till att, om man gör
bedömningen att behovet finns, placera personer med SOL beslut på LSS boende.
Att flytta hem personer med liknande problematik utan kompetens- och
resursförstärkning har prövats och inte fungerat, utan utmynnade i en ny köpt
plats.
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att den initiala kostnadsökningen bör
ses som ett led i en investering som leder till en kostnaddämpning. Den initiala
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kostnadsökningen resulterar i att Munkedals kommun ges möjlighet att verkställa
fler beslut på hemmaplan, vilket i sin tur leder till en kostnadsdämpning.
Kostnadsberäkning
För att kunna verkställa beslut på hemmaplan i stället för att köpa plats behöver
verksamheten utöka i såväl personalresurser som i kompetensnivå vilket medför
högre driftskostnader. När den satsningen är gjord ser förvaltningen dock att det
möjliggör att verkställa andra personer med liknade behov av stöd, personer som vi
idag köper plats för. När detta kan göras är dock oklart då det är beroende av att
ytterligare lägenheter frigörs på samma boende. Förvaltningens bedömning är att
en satsning nu kommer innebära minskade kostnader på längre sikt.
Alternativ 1 att fortsätta köpa plats kostar 4 855 tkr första året, personen som bor
på boende för barn är numera myndig och kommer behöva flytta till annat boende
för vuxna där dygnskostnaden är lägre. Alternativ 1 kommer därmed minska till
3 622 tkr, vi vet dock inte from när därför har vi med båda alternativen.

Alternativ 1:Fortsatt köp av plats 2020

kost per Total
dygn
kostnad ÅR

PLATSER Antal dygn
Köp plats vuxen

1

365

4 962

1 811 130

Köp plats barn

1

365

8 339

3 043 735

Summa

730

Alternativ 1:Fortsatt köp av plats 2020

4 854 865

kost per Total
dygn
kostnad ÅR

PLATSER Antal dygn
Köp plats vuxen

1

365

4 962

1 811 130

Köp plats vuxen

1

365

4 962

1 811 130

Summa

730

3 622 260

Alternativ 2; Flytta hem 1 köpt plats
Idag finns en grundbemanning på Frejvägen 4 på 7,33 årsarbetare (åa), för att
flytta hem en brukare krävs utökning med 1 åa stödpedagog, 1 åa
verksamhetspedagog, 1 åa grundbemanning samt 0,63 åa nattbemanning. En
ökning av bemanningen med 3,63 åa, ger en bemanning om 10,96 åa. Detta ger en
personaltäthet på 1,83. I det ursprungliga äskandet var ytterligare en åa
grundbemanning medräknat. Förvaltningen ser att det genom en omstrukturering
av personal och genom pensionsavgång är möjligt att inte utöka med denan vilket
minskar kostnaderna från det ursprungliga yrkandet med ca en halv miljon.
Totalt ökar personalkostnaderna med 2 595 tkr, inklusive semester, OB ersättning,
vikarier samt PO. Platsen genererar intäkter för hyra och mat om 89 tkr,
materialkostnader uppskattas uppgå till 145 tkr och utbildningskostnader till 100
tkr. Totala kostnaden för att ta hem en köpt av plats uppgår till 2 506 tkr. Jämfört
med att köpa platsen från barnboendet (<18) skulle innebära en kostnadsbesparing
om 537 tkr per år. Ställer vi hemtagningskostnaden mot köp av plats på
vuxenboende (>18) så är hemtagningen en kostnadsökning med 695 tkr.
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Alternativ 2: Flytta hem EN till LSS boende

2020
TÄTHET/PLATS

PLATSER

ANTAL ÅA 1
PLATSER

Budget Gruppbo

1

Summa

1

3,63

2019

2 020
1 025 388

öppna 1 platser
personlakostnader dag månadslön
semesterers
OB ersättning
timbudget

åa
3,000

1 008 000
17 136

17 432

17%

171 360

174 316

42tkr/åa

152 460

155 090

39,5

532 838

542 029

Summa kostnad lön

1 881 794

1 914 255

0,63

211 680

215 331

1,70%

3 599

3 661

31%

65 621

66 753

26 460

26 916

121 407

123 501

personlakostnader dag månadslön
OB ersättning
timbudget
Po

3,630

1,70%

Po

semesterers

3,630

42 tkr/åa
39,5

Summa kostnad lön natt

428 766

Personal k ostnad per åa

436 162
647 498

Hyra snitt 2019: 4 883kr/mån*12 mån

-58 596

Mat: 2530 kr/mån*12 mån

-30 360

Summa ökade intäkter

-88 956

50000

Livsmedelskostnader ökar
Material ökar

95 000

Summa övrig effekt

145 000

Lokalhyra
Utbildningsinstatser

100000

Kvarstående kostnader

100 000

Sammanställning av att flytta hem en till eget
LSS boende
kostnader löner
kostnader övrigt
Summa

Alt barn

Alt vuxen

2 350 417

2 350 417

245 000

245 000

2 595 417

2 595 417

ökade intäkter

-88 956

-88 956

Totalt
Kostnad köp

2 506 461
3 043 735

2 506 461

-537 274

695 331

1 811 130

Alternativ 3; Flytta hem 2 köpt plats
När möjlighet finns att flytta hem båda köpta platserna skulle det göras inom den
personaltäthet (1,83) som utökades vid hemtagningen av första köpet av plats.
Personalkostnader och utbildningskostnader är samma för en hemtagning som två.
Det som ökar är materialkostnader men även intäkterna skulle öka. Kostnaden för
att ta hem båda köpta platserna uppgår till 2 478 tkr. Jämfört med att köpa en
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vuxen och en barnplats skulle ge en kostnadsbesparing om 2 377 tkr och mot att
köpa två vuxenplatser en besparing om 1 144 tkr.
I dagsläget finns även en budget för köp av tjänst om 581 tkr som vid hemtagning
av båda köpen kan omprioriteras eller kvittas mot personalbudget.

Alternativ 2: Flytta hem BÅDA till LSS boende
TÄTHET/PLATS ANTAL ÅA 7 PLATSER

PLATSER
2

åa

personlakostnader månadslön
semesterers
OB ersättning
timbudget
Po

3,63

2019

2 020
1 025 388

3,000

1 008 000

1,70%

17 136

17 432

17%

171 360

174 316

37 tkr/åa

152 460

155 090

41,66

561 975

542 029

Summa kostnad lön
personlakostnader dag månadslön
semesterers
OB ersättning
timbudget
Po

3,630

2

Summa
öppna 7 platser

3,630

0,63

1 910 931

1 914 255

211 680

215 331

1,70%

3 599

3 661

31%

65 621

66 753

42 tkr/åa

26 460

26 916

39,5

121 407

123 501

428 766

436 162

Summa kostnad lön natt
Personal k ostnad per åa

647 498

Hyra snitt 2019: 4 205kr/mån*12 mån *2

-100 920

Mat: 2563 kr/mån*12 mån*2

-61 512

Summa ökade intäkter

-162 432

Livsmedelskostnader ökar

100 000

Material ökar

190 000

Summa övrig effekt

290 000

Utbildning

100000

Kvarstående kostnader

Sammanställning av att flytta
hem två köp till eget boende
kostnader löner
kostnader övrigt
Summa
ökade intäkter

Totalt
Kostnad köp 2 platser

Alt barn

Alt vuxen

2 350 417

2 350 417

290 000

290 000

2 640 417

2 640 417

-162 432

-162 432

2 477 985
4 854 865

2 477 985

-2 376 880

-1 144 275

3 622 260
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Åtgärdsplan
Som kostnadsberäkningen visat kommer, oavsett vilken modell av verkställighet
nämnden väljer, kostnaderna för gruppboende överstiga den budgeterade ramen
för denna verksamhet. Vid en närmare översyn av personalstrukturen har
förvaltningen gjort bedömningen att en minskning av det ursprungliga yrkandet
med en årsarbetare kan göras. Att hitta besparingsmöjligheter inom den egna
verksamheten eller den egna avdelningen som täcker hela den utökade kostnaden
ser förvaltningen inte är möjligt utan åtgärdsplanen för att nå en budget i balans
behöver göras i ett samlat grepp kring hela förvaltningens verksamhet och
presenteras därför separat i budgetarbetet för 2020.
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2019-09-09
Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2019-126

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärd

Verksamhetsmål 2020, Välfärdsnämnden
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsmål med mått för 2020.

Sammanfattning
Nämndens budget ska innehålla en budget med plan för verksamheten och
ekonomin, enligt kommunallagen. Den ska också innehålla mål som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. I maj-juni beslutade samtliga nämnder att
godkänna förslag till budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar och
förslag till investeringsplan. I enlighet med budgetprocessen ska budgethandlingen
kompletteras med nämndens förslag till verksamhetsmål och mått utifrån
kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Kommunen har fyra inriktningsmål för 2020-2023. Utifrån dessa har förvaltningen i
dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål för Välfärdsnämnden
2020, inom ramen för välfärdsnämndens ansvar och uppdrag. Förslag till
verksamhetsmål:
Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går ut i arbete där
ingen utbildning krävs
Vi ska skapa en plan för brukarinflytande
Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer och andra i
civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och ensamhet
Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga
Det finns mått kopplade till varje mål, för att det ska gå att mäta och utvärdera om
målen har nåtts.

Verksamhetsmål 2020
Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål.
Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet.
Förslaget innebär 1 verksamhetsmål per inriktningsmål, inklusive mått.

Bilagor
Verksamhetsmål och mått 2020, bilaga till tjänsteskrivelse 2019-08-28
Målprocess 2020–2023 – Beslut om inriktningsmål, kommunfullmäktiges beslut
2019-03-25 § 26
Inriktningsmål 2020-2023, tjänsteskrivelse 2019-02-27 med bilagor
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
45 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Målens uppfyllelse ska kunna genomföras inom den ram som nämnden har tilldelats.
Miljö
Positiv påverkan
Folkhälsa
Positiv påverkan
Barnkonventionen
Ingen påverkan
Inga ytterligare konsekvenser
Catarina Dunghed
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Ekonomichef
Ekonom för förvaltning
Processutvecklare
Controller
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2019-09-09
Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2019-126

BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärd

Verksamhetsmål och mått 2020, Välfärdsnämnden
Det är viktigt med en tydlig ledning och styrning för att kommunen ska kunna nå
sina mål, resurserna användas effektivt, det ska vara en god kvalitet i verksamheten
samt för att ständig utveckling och förbättring ska vara möjlig.
Vision och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige och verksamhetsmål av
nämnderna. Verksamhetsplaner arbetas fram av förvaltningarna och beslutas av
nämnderna. Kommunens målstyrning beskrivs i nedanstående bild. Bilden är hämtad
ur dokumentet ”Styr- och ledningssystem Munkedals kommun” (Dnr KS 2018-462).

Nuvarande vision gäller till och med 2025, och de fyra inriktningsmålen för perioden
2020-2023.
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Förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens
ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet. Förslaget innebär 1 verksamhetsmål
per inriktningsmål (inklusive mått) – se de två högra kolumnerna i tabellen nedan.
Vision 2025
Munkedal –
mer av livet.
En hållbart
växande
kommun med
engagerade
invånare. Här
tar vi oss an
framtidens
utmaningar
tillsammans!

Inriktningsmål
2020-2023
Alla ska vara
anställningsbara

Skapa
förutsättningar för
en god hälsa på
lika villkor för hela
befolkningen
Alla ska känna sig
trygga i att få det
stöd som behövs
utifrån behov

Munkedal ska
bidra till minskad
klimatpåverkan

Verksamhetsmål 2020

Mått 2020

Vi ska öka antalet
personer efter avslutad
etablering som går ut i
arbete där ingen
utbildning krävs
Vi ska skapa en plan för
brukarinflytande

Vi ska öka med 10% i
mått M00971 i Kolada

Vi ska öka vårt samarbete
med samhällsnyttiga
organisationer och andra i
civilsamhället för att
skapa aktiviteter i syfte
att bryta isolering och
ensamhet
Alla våra enheter ska
källsortera efter bästa
förmåga

Antal aktiviteter skall
öka med 20%

Plan skall vara
upprättad i november
2020

Antal enheter som
källsorterar skall vara
100 %
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2019-02-27

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-565

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Eva Kläppe Hellström
Processutvecklare
Kommunstyrelsens förvaltning

Inriktningsmål 2020-2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande inriktningsmål för Munkedals kommun
för perioden 2020-2023:
Alla ska vara anställningsbara
Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag till fyra inriktningsmål för Munkedals kommun
2020-2023. Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart
växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens
utmaningar tillsammans! För att nå visionen behövs tydliga mål som talar om vad
som ska göras och aktiviteter hur det ska göras. Förslag till inriktningsmål:
Alla ska vara anställningsbara
Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Bakgrund
Det är viktigt att kommunen når sina mål, att resurserna används effektivt, att det
är en god kvalitet i verksamheten och att det pågår ett ständigt arbete med
utveckling och förbättring. Därför beslutade kommunfullmäktige om ett styr- och
ledningssystem för Munkedals kommun i november 2018 (KF 2018-11-29, §110).
Styr- och ledningssystemet är uppbyggt i fyra delar:
Grundläggande förutsättningar. De grundläggande förutsättningarna är
gemensam värdegrund, organisation/roller/fördelning, styrdokument och god
ekonomisk hushållning.
Omvärldsbevakning
Målstyrning. Målstyrningen består av vision, inriktningsmål, verksamhetsmål,
verksamhetsplaner och aktiviteter.
Uppföljning
Vision och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige och verksamhetsmål av
nämnderna. Verksamhetsplaner arbetas fram av förvaltningarna och beslutas av
nämnderna. Nuvarande vision gäller till och med 2025. En god styrning och ledning
för vad som ska prioriteras i budgetarbetet innebär att kommunfullmäktige behöver
besluta om inriktningsmål i mars 2019. I juni beslutar kommunfullmäktige om
budget 2020, med plan för 2021-2022.
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En sammanfattning av hur målstyrningen går till förklaras i nedanstående bild. Bilden
med förklarande text finns i kommunens styr- och ledningssystem, se bilaga.

Inriktningsmål 2020-2023
En vision är en målbild om ett önskat framtida tillstånd – den talar om inriktningen.
För att nå visionen behövs tydliga mål som talar om vad som ska göras och
aktiviteter hur det ska göras. Antal mål är en framgångsfaktor för god ledning och
styrning. När hela organisationen strävar mot ett fåtal gemensamma mål, utifrån
sina olika verksamhetsperspektiv, skapas en större effektivitet.
Kommunens vision handlar om ett attraktivt Munkedal med hållbar utveckling.
Hållbar utveckling innebär att man tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det handlar alltså
om livskvalitet, för alla – nu och i framtiden. Det sker utifrån tre dimensioner: social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. När dessa tre möts är utvecklingen hållbar.
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Social hållbarhet handlar om välbefinnande, behov och rättigheter samt rättvisa och
makt – för invånarnas skull. Ekologisk hållbarhet handlar om att vara rädd om
miljön, att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt – för kommande
generationers skull. Ekonomisk hållbarhet är ett verktyg för att skapa förutsättningar
för ekologisk och social utveckling. För kommunen handlar det om att driva och
stödja utvecklingen för ett hållbart Munkedal.
Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys med bedömning av olika förändringar i
omvärlden som påverkar verksamheternas förutsättningar. Omvärldsanalysen utgör
ett underlag för arbetet med att ta fram inriktningsmål för perioden 2020-2023 och
verksamhetsmål för 2020.
Med utgångspunkt i visionen, omvärldsanalysen och behovet av ett fåtal mål som är
gemensamma har förvaltningen tagit fram förslag till fyra inriktningsmål för
Munkedals kommun:
Vision 2025

Inriktningsmål 2020-2023

Munkedal – mer av livet. En hållbart
växande kommun med engagerade
invånare. Här tar vi oss an framtidens
utmaningar tillsammans!

 Alla ska vara anställningsbara
 Skapa förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
 Alla ska känna sig trygga i att få det
stöd som behövs utifrån behov
 Munkedal ska bidra till minskad
klimatpåverkan

De tre första inriktningsmålen hör till den sociala dimensionen i hållbar utveckling.
Målen har formulerats utifrån att människor behöver uppleva en känsla av
sammanhang (KASAM), tillhörighet, vilket är grundläggande för den psykiska hälsan.
KASAM handlar om att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i livet.
Meningsfullheten är den faktor som har störst betydelse för den psykiska hälsan, där
stadig ekonomi och delaktighet i samhället är två av de viktigaste skyddsfaktorerna.
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Det fjärde inriktningsmålet hör till den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling.
Målet bygger på behovet av att minska människans påverkan på klimatet, där
kommunen är den lokala klimatanpassaren.
Inriktningsmålen har även en ekonomisk aspekt. Ju fler som har anställning, desto
färre bidragstagare. Ju fler som har en god hälsa, desto lägre samhällsekonomiska
kostnader. Ju fler som upplever en trygghet och får det stöd som behövs utifrån
behov, desto lägre samhällsekonomiska kostnader. Ju mindre klimatpåverkan, desto
lägre kostnader för klimatanpassningar.
I budgeten görs de prioriteringar som behövs för att nå mål, vision och hållbar
utveckling.

Bilagor
Omvärldsanalys. Underlag för det politiska målarbetet, Dnr KS 2018-565
Styr- och ledningssystem Munkedals kommun, Dnr KS 2018-462

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Alla fyra mål är positiva för kommunens ekonomi.
Miljö
Målet om minskad klimatpåverkan är positivt för miljön.
Folkhälsa
Målet om en god hälsa på lika villkor är positivt för folkhälsan.
Barnkonventionen
Alla fyra mål är positiva för barns och ungdomars uppväxtvillkor och framtid.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Processutvecklare
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Styrdokument
Styr- och ledningssystem
Munkedals kommun

Ledningssystemet för Munkedals kommun syftar till att vara
verktyget som möjliggör ledning och styrning av kommunens
verksamhet.
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Styr- och ledningssystem för Munkedals kommun
1. Syfte
Kommunen sköter på demokratins grunder och den kommunala självstyrelsen de
angelägenheter som anges i kommunallagen eller i särskilda föreskrifter. (Lag
2002:249) kommunallagen (KL) 1 kap 1 §. Den beslutande församlingen i
kommunen är kommunfullmäktige KL 3 kap 1 §.
För att säkerställa att de mål kommunfullmäktige sätter upp för verksamheten
uppnås (enligt KL), att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten
genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring
behövs ett ledningssystem, detta också för att säkerställa ett gemensamt
arbetssätt.
Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning och utveckling av
verksamheten och ska ge en heltäckande styrprocess för planering och uppföljning
samt säkerhetsställa god ekonomisk hushållning.
Systemet ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och medarbetare att utföra
sina uppdrag så att kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken.
Ledningssystemet är kommunövergripande vilket innebär att det gäller för samtliga
nämnder och förvaltning. Ett ledningssystem är och måste vara ett levande system
som ständigt förbättras och utvecklas.
Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika processer som alla är beroende av
och överlappar varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1. Grundläggande förutsättningar
o
o
o
o

Gemensam värdegrund
Organisation/roller/fördelning
Styrdokument
God ekonomisk hushållning

2. Omvärldsbevakning
3. Målstyrning
o
o
o
o
o

Vision
Inriktningsmål
Verksamhetsmål
Verksamhetsplaner
Aktiviteter

4. Uppföljning
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2. Grundläggande förutsättningar
Den första delen kallas för grundläggande förutsättningar. I denna del ingår
gemensamma grunden för all verksamhet.

Gemensam värdegrund

Organisation/ansvarsfördelning roller

Styrdokument

God ekonomisk hushållning

2.1 Gemensam värdegrund
Dessa värderingar ska genomsyra det dagliga arbetet inom koncernen såväl
skriftligt som muntligt d.v.s. vårt agerande men även genom våra styrdokument.
Vårt uppdrag är att:
• möta alla med respekt och eftertanke
• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare
• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat
Detta gör vi genom att:
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete
Förvaltningens åtagande är att hålla värdegrunden levande och känd t ex vid
nyanställningar, arbetsplatsträffar samt för dess uppföljning. En översyn ska ske
vart fjärde år.

2.2 Organisation/ansvarsfördelning/roller
Kommunens organisation är tydlig och känd. I detta avsnitt ingår beskrivning av
kommunens roller, men också ansvarsfördelningen mellan tjänstemän och
förtroendevalda samt det som benämns som den gyllene zonen.
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2.2.1 Organisation

Organisationsschema politik och förvaltning 2019-01-01

Kommunalverksamhet
I kommunens verksamhet ingår ansvar för en stor del av den samhällsservicen.
Bland de viktigaste uppgifterna kan nämnas förskola, skola, socialtjänst och
äldreomsorg.
Politisk organisation
Organisationen ska utgöras av följande politiska organ;
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Välfärdsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd
Valnämnd

Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver detta finns två
parlamentariskt utsedda beredningar;
•

Beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog.

Ovan beskrivs Munkedals kommunkoncern.
En stor del av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala bolag
(Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, Dingle industrilokaler AB och
Vadholmen Foss 2:81 mfl.) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB,
Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården och Räddningstjänsteförbundet Mitt Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämnds form och IT-
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och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform tillsammans med Sotenäs och Lysekils
kommun (SML).
Kommunförvaltningens organisation
Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra förvaltningar som var för sig
speglar den politiska organisationen. De fyra förvaltningarna benämns.
Kommunstyrelsens förvaltning, Välfärdsförvaltningen, Barn- och utbildnings samt
fritids- och kulturförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningarna ska ansvara gentemot nämnd för att politiska beslut genomförs och
följs upp samt tillser att åtgärder genomförs i enlighet med kommunens beslutade
styrdokument och utifrån lagar.
De olika förvaltningarna leds av en förvaltningschef vilka ansvarar inför
(rapporterar till) nämnden.
2.2.2 Ansvarsfördelning
I Munkedal har vi följande ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och
kommunförvaltning.
Politiken ansvarar för
•
•
•
•
•

att de nationella uppdragen till kommunen utförs med god kvalitet
inriktningsbeslut
resurstilldelning/övergripande prioritering
övergripande lokala styrdokument
uppföljning och utvärdering

Kommunförvaltningen ansvar och uppdrag är att
•
•
•
•
•

verkställa de politiska direktiven utifrån fattade beslut och inom tilldelade
ramar
stå för fackkunskap inom sina respektive sakområden
ta fram objektiva beslutsunderlag
upprätthålla effektivitet och kvalitet
ta initiativ till utveckling

Gyllene zonen, mötet mellan förtroendevalda och tjänstemän präglas av
•
•
•
•
•
•

respekt, tillit och förtroende
medvetenhet om politikers och tjänstemäns olika roller
tydliga ömsesidiga förväntningar
kompromissvilja
gemensam målbild för verksamheten
kommunchefens och kommunalrådets medvetenhet om och förmåga att
utöva sina respektive uppdrag som länk mellan politik och förvaltning

Detta kan sammanfattas i bilden nedan.

Roller
Politik (vad)

Gyllene zonen

Tjänstemän (hur)

•Mål/riktlinjer
•Tydliga beslut
•Resurstilldelning
•Tolkar folkets vilja
•Bildar opinion

•Dialog
•Öppenhet
•Förtroende
•Tillit
•Medvetenhet

•Utföra/verställer
•Belyser, beskriver, analyserar,
•Objektiv
•Expert inom respektive område
•Uppföljning/utvärdering
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2.2.3 Roller
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid allmänna val och är det högsta
beslutande organ. Ärenden som beslutas i fullmäktige är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, och kan delas in i tre områden:
✓
✓
✓

Ärenden av principiell beskaffenhet (Budget, bokslut, bostadsförsörjning,
detaljplaner)
Ärenden av större vikt
Speciallagstiftning (Översiktsplan, taxor mm)

Kommunfullmäktige är huvudman för all kommunal verksamhet oavsett om den
styrs via kommunallagen eller speciallagstiftning som t ex Plan- och bygglagen,
Skollagen, Socialtjänstlagen etc.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma
nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolagsverksamhet.
Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och
ansvara för den egna förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet.
Välfärdsnämnd
Välfärdsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg
samt stöd och särskild service.
Barn och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet.
Kultur och fritidsnämnd
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsområdet.
Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för teknisk förvaltning och ärenden inom
plan- och byggområdet.
Jävsnämnd
Nämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha ansvaret, men på grund av jäv inte
kan fatta beslut.
Kommundirektör
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman tillika chef för
förvaltningscheferna och biträder kommunstyrelsen i att leda kommunkoncernen
mot politisk vision och målbild samt att utöva dess uppsiktsplikt över nämnder och
bolag.
Förvaltningschef
Förvaltningschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och
utvecklingsfrågor inom förvaltningen och har dessutom ett övergripande ansvar för
”koncernen” Munkedal.
Avdelningschef
Avdelningschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och
utvecklingsfrågor inom hela avdelningen.
Enhetschef
Enhetschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och
utvecklingsfrågor inom enheten och har ett övergripande ansvar för enheten.
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Medarbetare
Att vara anställd i kommunen innebär att agera som en företrädare för Munkedals
kommun och stärka förtroendet hos allmänheten. Samtliga chefer och medarbetare
ska utgå ifrån Munkedals kommuns värdegrund.

2.3 Styrdokument
Styrdokumenten ska påverka organisationen så att den arbetar i beslutad
inriktning. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända, och regelbundet följas upp.
Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år.
Grunden för ledningssystemet är planering och uppföljning av kommunens resurser
kopplat till verksamhetens mål.

2.4 God ekonomisk hushållning
Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv. God ekonomisk hushållning handlar om att
styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett
långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, krävs att varje generation står för de
kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få
betala, inte bara för den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare
generationers överkonsumtion.
I riktlinjerna anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som
gäller över planeringsperioden. Avstämning av dessa mål ska genomföras inför den
årliga budgetprocessen och uppföljning/analys ske i bokslut samt vid
planeringsperiodens slut.
Inför varje budgetår kommer i mål- och resursplanen (MRP) att anges finansiella
resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen.
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget med plan för
verksamheten och ekonomin. Budgeten ska innehålla en treårsplan för ekonomin,
där budgetåret är planens första år.
Budgeten ska också innehålla finansiella mål och verksamhetsmål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning.
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs att:
- Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.
- En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller utvecklats
i en positiv riktning i förhållande till målformuleringen.
Övergripande ekonomiska styrprinciper
Munkedals kommun styrs av kommunfullmäktiges fastställda MRP
(budgethandling).
o Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Munkedals kommun har
god ekonomisk hushållning. Alla har detta ansvar inom sitt verksamhetsområde
och inom ramen för sin budget
o De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse. Ekonomin sätter
gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande
nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.
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o Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och
resursavstämmas före genomförande. Detta gäller även övergripande policys,
planer och projekt som kommer att inverka på verksamheterna.
o Resultatet ska ligga på en nivå som säkrar överskott. Överskott är en förutsättning
för att finansiera de investeringar som görs.
o Blir resultatet negativt måste det regleras inom två år enligt balanskravet där
intäkterna varje år måste balansera kostnaderna.
o Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar med egna medel över tiden,
vilket kräver överskott i driftbudgeten. Lån ska endast ses som ett sätt att tillfälligt
utjämna större variationer i investeringsbehoven.
MPR:s angivna ramar för verksamheterna utgör den yttersta restriktionen för
respektive nämnd. Om resurserna inte räcker till för den planerade/pågående
verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom den
angivna ramen. För styrningen, uppföljningen, rapporteringen och kontrollen av
verksamhet och ekonomi har Kommunfullmäktige fastställt regler för ekonomistyrning, Munkedals styr och ledningssystem och reglemente för intern kontroll.
För en mer detaljerad beskrivning av kommunens ekonomistyrning hänvisas till
dokumentets bilaga 1, ekonomistyrning.

3. Omvärldsbevakning/analys
Omvärldsbevakning ingår som en andra byggkloss, för att kommunen ska ha en
god handlingsberedskap inför framtiden. Omvärldsbevakning ska ge ett underlag
för att bedöma trender och förväntad utveckling.

4. Målstyrning
Munkedals styrmodell, målstyrningen är den tredje delen i ledningssystemet.
✓
✓
✓
✓

Målen anger vad verksamheten ska uppnå samt vilka resurser de har att
tillgå för att uppnå målen.
Målen måste vara mätbara och uppföljningsbara samt vara av betydelse för
god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt.
Målen ska vara realistiska
Målen ska vara accepterade och kända i organisationen

Modellen beskrivs enligt bilden på nästa sida.
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Vision

Inriktningsmål

•beskriver ett önskat läge
•längre än 10 år
•beslutas av Kommunfullmäktige

•utifrån politiska prioriteringar
•i dialog med förvaltning och med stöd av omvärldsanalys
•gäller över planeringsperioden och antas av Kommunfullmäktige
•är gemensamma för alla nämnder

Förtroendevalda

Verksamhetsmål

Verksamhetsplaner

Aktiviteter

•utifrån inriktningsmål och kopplas till resurser
•gäller över en budgetåret och antas av nämnd
•målen ska följas upp med olika mått
•sker i dialog med respektive nämnd
•kan vara gemensamma eller destinerade till olika
verksamhetsområden

•Planer satta uifrån verksamhetsmålen
•varje verksamhet kan ha specifika planer
•planen kan följas upp med olika mått
•Planer ska göras för varje förvaltning
•kopplas till budgetprocessen

Förvaltningen

•varje enhet/arbetsplats ska ta fram aktiviteter för att uppnå
verksamhetsplanerna

4.1 Vision
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för Munkedals kommun.
Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare.
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!
Länk till kommunens vision:

http://www.munkedal.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/visioner-ochframtidsideer.html

4.2 Inriktningsmål
Kommunfullmäktige antar inriktningsmål utifrån visionen och politiska
viljeinriktningen, dessa gäller över mandatperioden. Framtagande av målen sker i
den politiska församlingen. Med inriktningsmålen formulerar förtroendevalda en
inriktning för verksamhetens utveckling. Inriktningsmålen antas av
kommunfullmäktige efter varje nytt val. Målen kan vara kopplade till resurser,
behov av eventuell förändring av resurstilldelning ska beaktas vid fördelning av de
ekonomiska resurserna.

4.3 Verksamhetsmål
Nämnderna fastställer verksamhetsmålen årligen utifrån
vision/omvärldsbevakning/inriktningsmål.
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Det handlar om en konkretisering av inriktningsmålen. Målen ska vara uppföljningsoch mätbara. Varje mål ska därför kopplas ihop med god mix av olika mått. Mått
kan t.ex. delas in i resurs, produktion eller verksamhetsresultat.
För att få en god följsamhet tas målen fram i dialog med verksamhetsföreträdare.
Målen kan vara kopplade till tillgängliga resurser, förändringar av ekonomiska
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Detta ska beaktas vid
varje budgetår. Målen och måtten antas årligen av nämnderna i april/maj.

4.4 Verksamhetsplaner
Respektive förvaltning upprättar varje år verksamhetsplaner. I planen ska framgå
vilka åtaganden som förvaltningen måste ta på sig för att uppnå inriktnings- och
verksamhetsmålen samt det uppdrag som åvilar förvaltningen i form av lagar och
förordningar. Planen godkänns av nämnderna i december i samband med att
nämndens detaljbudget går upp. Till varje plan kan det kopplas mått.

4.5 Aktivitet
Utifrån verksamhetsplan ska varje enhet/arbetsplats ta fram aktiviteter för hur man
ska uppnå verksamhetsplanen.
Sammanfattning
Vision
Antas av KF
Gäller för 10-20 år
Grund för
målstyrningsarbete

Inriktningsmål
Antas av
Kommunfullmäktige
Gäller över mandatperioden
4 år
Utgångspunkt från vision,
politiska prioriteringar samt
omvärldsanalys

Verksamhetsmål
Antas av nämnderna
Gäller 1 år
Utgångspunkt från
inriktningsmål
Kopplas till mix av mått

Verksamhetsplaner
Godkänns av nämnderna
Gäller 1 år
Utgångspunkt från
verksamhetsmålen och dess
mått
Planerna ska kopplas till
aktiviteter

5. Uppföljning
Den fjärde delen i styr- och ledningssystemet är uppföljning. För att kommunens
styrsystem ska fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett systematiskt och
regelbundet sätt samt innehålla både ekonomi, prestationer och kvalitetsaspekter.
Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete, visa graden
av måluppfyllelse, ge underlag för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder,
omfördela resurser mm.
Uppföljning sker årligen av verksamhetsmål och ekonomi i april och augusti samt
årsredovisning. Ytterligare ekonomiska uppföljningar sker i februari och oktober.
Uppföljning av internkontroll och det systematiska kvalitetsarbetet inom skola och
omsorg sker årligen i december.
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5.1 Styr -och uppföljningsprocess
Mål
Politisk nivå

Förvaltnings nivå

Uppföljning

Kommunfullmäktige Antar vision och övergripande
inriktningsmål över
mandatperioden samt årligen
beslutar om budgetramar

Följer upp och utvärderar
nämndernas måluppfyllelse
samt resursutnyttjande

Kommunstyrelsen

Beslutar om verksamhetsmål,
internbudget, internkontrollplan
för sin förvaltning

Följer upp och utvärderar mål,
internbudget och
internkontrollarbetet samt
bereder till
Kommunfullmäktige

Nämnder

Beslutar om verksamhetsmål,
internbudget, internkontrollplan

Följer upp och utvärderar mål,
internbudget och
internkontrollarbetet

Förvaltning

Tar fram verksamhetsplaner där
politiska mål och nationell
lagstiftning vägs samman

Förvaltningschef följer upp och
rapporterar till nämnd

Enhet

Upprättar aktiviteter utifrån
verksamhetsplanerna

Enhetschefer följer upp och
rapporterar till avdelningschef.
Avdelningschef till
förvaltnignschef

6. Bilaga 1. Regler för ekonomistyrning
Ekonomistyrningsreglerna innehåller ramverket för den styrmodell
kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens
verksamheter sker.
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2019-09-09
Välfärdsnämnden

Dnr: 2019-60

TJÄNSTESKRIVELSE

Clarie Engström
Avdelningschef
Individ och Familjeomsorgen
Välfärdsförvaltningen

Svar till kommunrevisionen gällande granskning av
kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorg
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att svara kommunrevisionen med bifogade åtgärder.

Sammanfattning
Kommunrevisionen antog 7 mars 2019 en granskning av kostnadsutvecklingen inom
Individ och familjeomsorgen (IFO). Granskningen genomfördes av EY på uppdrag av
de förtroendevalda revisorerna. Granskningen översändes med önskemål om att
svara på vilka åtgärder Välfärdsnämnden ämnar vidta. EY rekommenderade
kommunstyrelsen att tillse Välfärdsnämnden två delar:

Åtgärder i syfte att komma till rätta med det ekonomiska
underskottet inom IFO.
Utifrån en analys kring de höga kostnaderna kopplade till antal placerade barn fick
IFO ett tillskott på 6 miljoner kr till 2019 från KF. Vid bokslutet 2018 var
underskottet -11,7 mkr och vid delårsbokslutet april var prognosen -2 mkr och vid
delårsbokslutet i augusti är prognosen -1,6 mkr. Målet för IFO från KF är att
nettokostnadsavvikelsen skall hamna i nivå med liknande kommuner.
Nettokostnadsavvikelsen har gått från 95,7% år 2016, till 90,4 år 2017 till 72,6 år
2018.
De åtgärder som har gjorts och som Välfärdsförvaltningen tillser IFO att fortsätta
med är:
Hemmaplanslösningar för att förhindra placeringar
En av de åtgärder som vidtagits är att hitta fler hemmaplanslösningar både gällande
barn och unga samt vuxna. Barnkullens öppenvård startade upp andra halvåret 2016
och efter det har inga familjer placerats under utredning så som tidigare. En familj
på utredningshem kostade ca 3500 kr per person och dygn, placeringen varade i
minst 8 veckor ibland längre. En familj med ett barn var en kostnad på ca 580 tkr.
IFO har också arbetat med ett förändra arbetssätt för att undvika
familjehemsplaceringar och för att tidigare möjliggöra en flytt för barn hem till
vårdnadshavare. Vid tillskott från KF inför 2019 tillfördes budget för 75% ytterligare
familjebehandlare på Barnkullen för att kunna arbeta mer med stöd i hemmet samt
även undvika kostnader för kvalificerade kontaktpersoner eller annan köpt
öppenvård för barn och unga. Under 2018 köptes öppenvård för barn och unga för
drygt 600 tkr pga för låg bemanning på Barnkullen samt sjukdom / semester.
Planeringen är att undvika detta med ytterligare en familjebehandlare.
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Under våren 2019 har en ungdom flyttat hem från placering via LVU på HVB 6
månader i förväg till egen lägenhet i samarbete med boendestödet. En besparing på
ca 800 tkr.
Ett samarbete mellan beroendeenheten och boendestödet har också kunnat ge effekt
på att ge stöd till missbrukare på hemmaplan och undvika placering i vissa fall.
I samarbete med stödboendet som utökat sina platser har köpt stödboende undvikits
och istället kunna använda kommunens egna. En ungdom har varit boende från
februari i år fram till juli samt ytterligare en från juli. Kostnaden för kommunens eget
stödboende är 750 kr per dygn jämfört med köpt stödboende med kostnad på 2500
kr per dygn vilket dämpat kostnaderna under 2019 med ca 300 tkr hittills.
Sänka personalomsättningen
IFO har fokuserat på en god arbetsmiljö genom en rimlig arbetsbelastning, nära
arbetsledning samt gott administrativt stöd för socialsekreterarna. Detta har gett
effekt på personalomsättningen. Under 2016 slutade 12 medarbetare till följd av den
konkurrens som finns i området gällande socialsekreterare där lönerna ökade
betydligt vid byte mellan kommunerna samt till följd av ett förändrat arbetssätt. Det
var då svårt att rekrytera så några av tjänsterna fick besättas av konsulter vilket
blev kostsamt. Under 2018 slutade endast tre medarbetare. En tjänst tillsattes inte
då ärendena minskat.
I mars 2018 organiserade IFO om genom att ta bort de tre tjänsterna 1:e
socialsekreterare och ersatt dem med enhetschefer för att få en tydligare
organisation med en närmre chef samt en avlastning för avdelningschefen som haft
upp till 36 medarbetare.
Avsluta konsulter
De konsulter som anlitas främst i samband med enheten för ensamkommande men
även på andra tjänster avslutades i början av 2018, dock var de två sista
enhetschefer för barn och unga där det var extremt svårt att rekrytera. De två
avslutades den 31 oktober 2018.
Vakanta tjänster
När konsulterna avslutades 31 oktober 2018 ersattes den ena tjänsten av en
internsökande men den andra fick vara vakant som en sparåtgärd och
avdelningschef hade enheten fram till 1 juni 2019 då rekrytering gjordes.
Sparåtgärden var ca 440 tkr beräknat på EC lönen och dämpad kostnad beräknat på
konsult med ca 800 tkr.
En enhetschef för barn och unga har sagt upp sig för studier och lämnade i juli 2019.
Den andra enhetschefen för barn och unga kommer ansvara för båda enheterna året
ut som en sparåtgärd, vilket blir ca 250 tkr. Under tiden utvärderar vi kring vilket
behov vi har av ytterligare en chef eller alternativt arbetsledning / 1:e soc.sekr.
Egna familjehem
En åtgärd för att kunna rekrytera fler egna familjehem togs genom att tillsätta
ytterligare en familjehemssekreterare under 2016. Vi har succesivt lyckats att
placera fler barn i egna familjehem och undvika i flesta fall köpta konsulentstödda
familjehem. Ett konsulentstött familjehem kostar mellan 48 tkr och 87 tkr per månad
jämfört med eget familjehem som kostar ca 23 tkr. Vi anställde även ett eget
jourhem under 2016 där dygnskostnaden blev från en fjärdedel till halva kostnaden
för ett köpt familjehem.
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Fortsatta åtgärder
Att fortsätta att arbeta kontinuerligt och intensivt med att stötta familjer och
missbrukare på hemmaplan. I möjligast mån undvika placeringar, då framför allt
HVB placeringar och annan köpt vård. IFO skall i samarbete med andra enheter inom
Välfärdsförvaltningen kunna stötta människor med de resurser som finns inom
förvaltningen. Målet för 2019 är att ta hem HVB placeringar och dämpa IFOs
kostnader med 1,5 miljoner kr i samverkan med stödboendet och boendestödet.
I samarbete med AME skall människor som uppbär försörjningsstöd i större
utsträckning ut i arbete / studier eller annan försörjning.
IFO skall arbeta för att rekrytera och behålla egna familjehem.
Den goda arbetsmiljön för socialsekreterarna på IFO skall värnas om för att behålla
och att kunna rekrytera socialsekreterare vid behov. Arbetsmängden skall ständigt
ses över så att vid minskat antal ärenden även justera personalstyrkan, detta har
gällt och gäller framförallt antal placerade barn. Målet 2020 är att minska en
socialsekreterartjänst för placerade barn, en besparing med ca 550 tkr per år.

Säkerställa ändamålsenlig och systematisk uppföljning för att
bedöma framtida behov genom att tillse att månadsrapporterna
protokollförs och att dessa innefattar ekonomisk uppföljning
och långsiktig analys.
Månadsrapporterna samt statistik till Välfärdsnämnden skickas till
nämndsekreteraren som fortsätter att protokollföra dem som görs idag. Vidare skall
Välfärdsnämndens myndighetsutskott fortsätta att få statistik kring de placerade
barnen tillsammans med en ekonomisk uppföljning. Dessa skickas till
nämndsekreterare som fortsätter att protokollföra dem som görs idag.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Konsekvensen vi ser är dämpade kostnader, inga andra ekonomiska konsekvenser.
Miljö
Inga konsekvenser
Folkhälsa
Inga konsekvenser
Barnkonventionen
Konsekvensen kan bli att barn i större utsträckning får mer stöd på hemmaplan. Vi
ser inga andra konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser
Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen för kännedom
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Nya uppdraget och bakgrund till det
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund fick 23/9-16 uppdraget att tillsammans med, av
socialcheferna utvalda, representanter från kommunerna, göra en ny fördjupad utredning kring
personliga ombud1 i Fyrbodal. Utgångspunkten i det nya uppdraget är den rapport om olika
former av organisering av PO som presenterades för socialchefer och beredningen våren 20162.
Det nya uppdraget består i att göra en fördjupad utredning kring organisationsformen
”Personligt ombud organiserat via värdkommun”. Socialcheferna önskar ett förslag vad gäller;




Organisering och styrning,
Geografisk indelning,
Kostnader och kostnadsfördelning

Kostnaderna ska baseras på befolkning 18 år och äldre, och utredningen ska även beskriva
möjliga statsbidrag och annan möjlig finansiering. Ett tydligt brukarperspektiv ska genomsyra
arbetet. Socialchefernas utgångspunkt är att alla Fyrbodals 14 kommuner ansluter sig till den
Fyrbodalgemensamma organiseringen av PO, men ser inga hinder för att genomföra
organisationsformen även om någon/några kommuner väljer att ställa sig utanför.
Rapporten ska presenteras för socialcheferna 27 januari 2017 och för Beredningen Välfärd 16
februari 2017. I arbetsgruppens uppdrag ligger inte att utreda eller föreslå vilken kommun som
ska vara värdkommun för PO-verksamheten i Fyrbodal.
Arbetsgruppen består av:
Maria Klamas, Vetenskaplig ledare, Fyrbodals kommunalförbund
Marie Olander, Samordnare socialpsykiatri, Vänersborgs kommun
Tore Andersson, Personligt ombud Dalsland (Mellerud, Åmål, Bengtsfors, Dals Ed)
Anneli Fredriksson, Personligt ombud Trollhättan
Hampus Karlsson, Enhetschef (socialpsykiatri), Sotenäs
Anna Svensson, Enhetschef (för bland annat personliga ombud), Uddevalla
Lena Johansson, Förvaltningschef, Trollhättan

Vid såväl arbetet med den förra rapporten kring PO i Fyrbodal och denna har information
inhämtats från PO-verksamheten i Värmland, via Monica Hjelte, verksamhetschef för
personliga ombud och hennes kollegor. Vidare har information inhämtats från Länsstyrelsen
och Socialstyrelsen för att sätta samman denna rapport.

1

Härefter förkortat PO
Finns publicerad på
http://www.fyrbodal.se/dettajobbarvimed/valfard/fousocialtjanst.4.77acda1714f3f698569c00b6.html
2
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Rapportens disposition
Rapporten inleds med en bakgrund där insatsen personligt ombud och organisationsformen PO
via värdkommun beskrivs på ett övergripande sätt. Därefter följer del två som har sitt fokus på
Fyrbodals fjorton kommuner och hur personliga ombud via värdkommun skulle kunna se ut
beträffande organisering och styrning, geografisk indelning samt kostnader och
kostnadsfördelning. Detta inkluderar även förslag kring ledningsgrupp, bemanning, lokaliteter
och transportmedel. Rapporten avslutas med några sammanfattande ord kring
organisationsförändringen vilket knyter an till den grundläggande tanke som
socialchefsnätverket lyft fram i båda sina uppdragsbeskrivningar.

1. Bakgrund
I detta avsnitt ges en kort generell beskrivning av vad personligt ombud är samt av
organisationsformen PO via värdkommun. Denna generella beskrivning ligger till grund för det
förslag för Fyrbodal som presenteras i del två.

1.1.

Personligt ombud - vad är det?

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer 18 år och äldre, med långvarig och
omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata
sina rättigheter i samhället.
År 2000 beslutade regeringen att verksamheter med personliga ombud skulle bli permanenta
och landsomfattande (Regeringsbeslut S98/7454ST, S1999/4985ST). Verksamheten är frivillig
för kommunerna. Den 1 augusti 2013 trädde förordning SFS 2013:522 i kraft, om statsbidrag
till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar. I förordningen anges bland annat att:
Statsbidrag lämnas för verksamhet med personligt ombud som syftar till att den enskilde ska;
-

Ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället
Ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation
Ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika
villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov.

Verksamheten syftar även till att;
-

Få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål
och behov

4
103

FoU-Socialtjänst Fyrbodal

-

Ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få
tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning
utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Ett personligt ombud ska;
-

Stödja den enskilde för att så långt det är möjligt uppnå ändamålen i § 3 förordningen,
första stycket
Arbeta på den enskildes uppdrag

Socialstyrelsens roll är att ansvara för samt stödja och utveckla verksamheterna i samverkan
med länsstyrelserna och huvudmännen. Socialstyrelsen har även haft ansvaret för att definiera
arbetsuppgifter och kriterier för arbetet som ombud samt ansvar för att ordna utbildningar för
PO.

1.2.

Organisationsform – PO via värdkommun

Oavsett hur PO-verksamheter organiseras ska utgångspunkten och fokus vara utifrån
ovanstående, det vill säga, ett reellt brukarperspektiv. PO-verksamhetens och den enskilde PO:s
ledstjärna ska i, såväl det strukturella som det klientnära arbetet, vara möjligheten för den
enskilde att ta del av sina samhälleliga rättigheter.
Organisering av PO via värdkommun innebär att flera kommuner går samman och skapar en
gemensam PO-verksamhet. Denna PO-verksamhet förläggs organisatoriskt i en av de
kommuner (den så kallade värdkommunen) som valt att gå samman och det är där samtliga PO
blir anställda. En verksamhetschef tillsätts, denna kan utöver sitt chefskap även ha egna klienter
som PO. De kommuner som valt att samorganisera sig finansierar verksamheten gemensamt
utifrån en fördelning som de kommit överens om, exv. baserat på invånare 18 år och äldre.
I Socialstyrelsens uppföljning av verksamheten med PO (2014-3-23) anges att de län som har
en gemensam organisation av ombudsverksamheten har identifierat flera fördelar med det. Att
arbeta flera tillsammans ger bredare kompetens. Verksamheterna blir inte lika sårbara vid
sjukdom och/eller semester och det kan i vissa fall vara en fördel om klienten kan välja ett
ombud bland flera. Det är också lättare att tillsätta en ledningsgrupp på länsnivå än på
kommunal nivå. Just det med en fungerande ledningsgrupp är en viktig faktor att ha i beaktande
då Socialstyrelsens uppföljning visade att det i många ledningsgrupper saknas viktiga
samverkansparter. Vad gäller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så fanns de endast
representerade i cirka en tredjedel av ledningsgrupperna. Saknas representation från vissa parter
leder det till minskad samverkan, vilket givetvis får återverkningar ytterst för klienterna. Just
de delar som gäller ledningsgruppen, aktörers representation, är något som Socialstyrelsen ser
som ett viktigt område att förbättra inom PO-verksamheterna.
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I Värmland drivs sedan 2002 PO i samverkan mellan alla deras16 kommuner och Karlstad är
värdkommun för verksamheten. Socialstyrelsen lyfter fram de framgångsfaktorer som
Värmland har angett med sin organisering av PO (Socialstyrelsen 2014-3-23)
-

PO fristående ställning
Fungerande ledningsgrupp och samlad länsorganisation
Tydligt formulerat uppdrag för PO
Klienten är uppdragsgivare
Klienten sprider positiva omdömen om hjälp och stöd som erhållits
PO arbetar långsiktigt och med kontinuitet för hållbar förändring
PO identifierar och påtalar brister, hinder och systemfel
PO bidrar till verksamhetens utveckling
PO erhåller kontinuerlig kompetensutveckling

2. PO-verksamhet via värdkommun i Fyrbodal
2.1.

Inledning

Uppdraget från socialchefsnätverket är att göra en fördjupad utredning kring
organisationsformen ”Personligt ombud organiserat via värdkommun”. Denna utredning skall
fokusera på; organisering och styrning, geografisk indelning samt kostnader och
kostnadsfördelning.

2.2.

Organisering och styrning

Socialchefsnätverkets målsättning är att samtliga 14 kommuner i Fyrbodal samorganiserar POverksamheten via en värdkommun. Arbetsgruppen har inte haft i uppdrag att föreslå eller utreda
vilken kommun som i så fall bäst skulle vara värdkommun.
PO-verksamhetens yttersta ledning sker via den så kallade ledningsgruppen, däri ingår bland
annat den verksamhetschef som håller samman verksamheten med dess personliga ombud.

2.2.1. Ledningsgrupp
Förslag; en central ledningsgrupp och fem lokala ledningsgrupper som följer den
geografiska kluster-indelningen.
Enligt 5 § i förordningen (SFS 2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver
verksamhet med personligt ombud ska det finnas en ledningsgrupp med representanter från
kommun, landstingets primärvård och psykiatri, arbetsförmedling och försäkringskassa.
Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen.
6
105

FoU-Socialtjänst Fyrbodal

Ledningsgruppens uppgift är att leda ombudens arbete, men också att arbeta strategiskt med
kvalitets- och utvecklingsarbete.
Som tidigare nämnts har det visat sig exempelvis i Socialstyrelsens uppföljning att det i många
ledningsgrupper saknas viktiga samverkansparter. Det är främst Arbetsförmedling och
Försäkringskassan som lyfts fram som aktörer som ofta saknas i ledningsgrupperna i landet.
Socialstyrelsen lyfter fram flera framgångsfaktorer i Värmlands organisering av PO, bland
annat en fungerande ledningsgrupp och samlad länsorganisation.
Arbetsgruppen ser det som värdefullt att ta vara på de erfarenheter Värmland har vad gäller
tillskapande och upprätthållande av en fungerande central ledningsgrupp och deras lokala
ledningsgrupper. Detta kan öka förutsättningarna för Fyrbodal att skapa detsamma.

2.3.

Bemanning

Förslag till bemanning i Fyrbodal; Nio personliga ombud plus en verksamhetschef med
egna klienter (dvs. viss del PO).
Idag finns totalt sett sex personliga ombud inom Fyrbodalområdet; två i Uddevalla, ett PO
vardera i Vänersborg, Trollhättan och Färgelanda. Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Dals Ed har
ett PO i samverkan. Detta ger att sex kommuner i Fyrbodal helt saknar personliga ombud.
Bemanning av PO ska ses på tre nivåer;




Bemanning PO totalt i Fyrbodal
Bemanning PO i respektive kluster
Antal klienter/PO

En av fördelarna med detta tänk är att det öppnar upp för flexibilitet och ökad effektivitet i
användandet av PO där anpassning kan ske utifrån brukarnas behov i högre grad än vid
organisering av PO i enskilda kommuner.
Baserat på kommuninvånarantal 18 år och äldre i Fyrbodal som helhet föreslår arbetsgruppen
nio personliga ombud i Fyrbodal plus en verksamhetschef som då kan ha ett visst antal klienter,
dvs. arbeta både som PO och chef. Denna bemanning är baserad på 1 PO per 25 000 - 30 000
invånare, en beräkning som de flesta kommuner använder. Fyrbodal har som helhet 266 337
invånare varav 213 792 personer 18 år och äldre (år 2015 enligt www.kolada.se).
(Antal/kommun redovisas i tabell 1). Hur bemanningen föreslås se ut i varje kluster presenteras
i relation till stycke om geografisk indelning.
Att räkna ut bemanning när det gäller PO innebär, som arbetsgruppen ser det, egentligen att ta
fler aspekter i beaktande än enbart befolkningsmängd, något som poängterades även i förra
rapporten. Dessa aspekter är betydelsefulla att ta hänsyn till för att uppdraget ska bli rimligt och
trovärdigt för såväl PO som klienter. Vi menar att en beräkning baserad på befolkningsmängd
är den beräkning som kan göras initialt, men att de andra aspekterna kan och borde tas i
7
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beaktande när organisationen är ett faktum. Det är först då chefen tillsammans med nätverket
av PO kan få kännedom om och kartlägga nedanstående aspekter på ett mer reellt sätt. Detta är
också aspekter som är föränderliga över tid. Således behöver det finnas utrymme för flexibilitet
när det gäller bemanningsfrågan. De aspekter arbetsgruppen vill betona som betydelsefulla vad
gäller bemanning är;
-

-

Hur målgruppen ska avgränsas, här ska det vara förordningen som avgränsar
målgruppen.
Tyngd/dignitet på ärendet (p.g.a. föränderlig problematik för målgruppen)
Avstånd mellan ärenden, d.v.s. hur lång resväg för PO
Nätverk som PO ska delta i
Uppsökande verksamhet (i vilken omfattning och på vilket sätt)
Samverkan med och tillgänglighet till andra aktörer (FK, AF, Kriminalvården,
Frivården, Öppen och slutenvården, primärvården, socialtjänsten, kronofogden,
konsumentkontor m.fl.)
Tillgång till stöd- och vårdverksamheter (boende, boendestöd, öppenvård,
slutenvård etc.)
Deltagande i ledningsgrupp (lagtvång)

Denna bemanning av PO totalt sett i Fyrbodal måste också brytas ner till vilket antal klienter/PO
som är rimligt att ha. De ovanstående aspekterna kan då vara till nytta för en sådan beräkning.
Vi har ingen anledning att tro att det kommer att bli extra många nya ärenden i de kommuner
som tidigare inte haft PO. Sannolikheten är större att det istället krävs extra tid för PO och
verksamhetschef att göra PO känt i dessa kommuner. Ett förslag är också att verksamhetschefen
initialt har färre ärenden för att kunna lägga extra uppmärksamhet på att bygga upp den nya
PO-verksamheten och då inledningsvis ledningsgrupp och verksamhetsplan.

2.4.

Geografisk indelning

Förslag; Fyrbodal delas in i fem kluster, där det i varje kluster finns en så kallad
placeringskommun.
Den övergripande bemanningen i Fyrbodal som helhet bryts via kluster ner i delområden där
antalet PO fördelas utifrån befolkningsmängd inom respektive kluster. Denna fördelning ska
inte ses som statisk utan mer som en grund med möjlighet till flexibilitet utifrån skiftande behov
hos klienterna inom Fyrbodal som helhet som beskrivits ovan.
Valet av vilka kommuner som ska ingå i ett kluster har dels varit geografiskt, dels i vilken mån
kända samarbeten kommuner emellan redan finns. Val av vilken kommun i respektive kluster
som föreslås vara placeringskommun är geografiskt baserad för att öka möjligheterna för
samarbete över klustergränser vid behov. Arbetsgruppen menar att det är en fördel om
placeringskommunerna i möjligaste mån ligger så nära varandra som möjligt, istället för att de
förläggs i ytterkant av klustren.
8
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Det finns inga befintliga strukturer inom Fyrbodal som skulle kunna skapa naturliga kluster för
PO-verksamheten, varför vi skapat nya kluster-formationer.
I varje kluster finns en fetmarkerad kommun, vilken är den vi föreslår som placeringskommun.
Placeringskommunen är den kommun där respektive PO/PO-grupp utgår från och har sin fasta
lokal. Vi har också räknat samman hur många invånare respektive kluster har för att därigenom
kunna beräkna bemanning av PO inom klustret. I den mån behov finns kommer PO att röra sig
över klusterindelningarna. Det kan exempelvis handla om ökat behov av PO-stöd hos befintliga
klienter eller ökat antal klienter i behov av PO. Det kan även handla om matchning av PO,
ersättare vid sjukdom eller ledighet, alternativt behov av att vara två PO vid besök hos klienter.
PO i kluster 1 och 2 kan eventuellt ha som arbetssätt att de jobbar ihop vissa dagar i kluster 1
och vissa dagar i kluster 2 om behov finns. Utgångspunkten är att tillse att de personer som har
behov av PO får detta och en samlad organisering av PO ökar förutsättningen för att nyttja POresurserna mer effektivt.

Kluster 1
Tanum
Strömstad
25 309 invånare totalt varav 20 578 invånare 18 år och äldre
1 PO

Kluster 2
Dals Ed
Bengtsfors
Åmål
27 026 invånare totalt varav 22 041 invånare 18 år och äldre
1 PO

Kluster 3
Uddevalla
Färgelanda
Orust
75 685 invånare totalt varav 60 599 invånare 18 år och äldre
3 PO
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Kluster 4
Vänersborg
Trollhättan
Mellerud
104 642 invånare totalt varav 82 726 invånare 18 år och äldre
3 PO

Kluster 5
Munkedal
Sotenäs
Lysekil
33 675 invånare totalt 27 848 invånare 18 år och äldre
1 PO
Tillkommer gör en verksamhetschef med egna klienter vilken placeras i det kluster där
värdkommunen är belägen.

2.5.

Lokaliteter

Förslag; fem fasta lokaler samt nio disponibla lokaler.
Denna typ av organisering kräver ett antal lokaler för PO i våra kommuner. Det krävs lokal i
värdkommunen, där verksamhetschef samt den/de PO som är placerade i det kluster där
värdkommunen ingår kommer att hålla till. Här kommer APT, andra möten mm hållas. Vissa
klientmöten kan också förekomma. Detta innebär att lokalen behöver ha; konferensrum, kontor
och samtalsrum utöver tillgång till toalett och köksdel/personalrum.
Det krävs fyra fasta lokaler till, vilka ska finnas i de så kallade placeringskommunerna, där
den/de PO har sin hemvist. Utifrån förslaget är detta; Tanum, Dals Ed, Uddevalla, Vänersborg
och Munkedal. I övriga kommuner räcker det att det finns disponibla lokaler att nyttjas vid
behov. Dessa kan vara inom kommunen, regionen, arbetsförmedling, försäkringskassa eller
liknande.
Det är en fördel om PO-verksamhetens fasta lokaler är belägna centralt, nära allmänna
kommunikationer, allt för att underlätta för såväl klienter som PO att nyttja dessa. Ett annat
önskemål är att lokalen är placerad på ett sådant sätt så att gruppen inte riskerar att pekas ut på
ett negativt sätt. Det vill säga lokaliteternas placering ska inte bidra till ökad stigmatisering för
gruppen personer med psykisk ohälsa.

10
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2.6.

Transportmedel

Förslag; totalt sett tillgång till fem bilar, en i varje kluster.
Utgångspunkten i förslaget är att PO-verksamheten i möjligaste mån använder allmänna
kommunikationer och/eller cykel/el-cykel. Detta är givetvis inte alltid möjligt på grund av
bristande kollektivtrafik, avstånd och tidsåtgång mm. Aspekter som behöver diskuteras vidare
är i vilken mån verksamheten ska ha egna leasingbilar eller om det går att förhandla in sig på
kommunens egna bilar och boka på samma sätt som andra gör idag. Ett annat förslag som bör
diskuteras är i vilken mån egna bilar kan användas. I de fall egen bil används ska ett bilavtal
upprättas, d.v.s. tillstånd från chef att använda privat bil i tjänsten. I den mån det är möjligt att
använda kollektivtrafiken föreslås att busskort köps in till PO som nyttjar dessa i tjänsten
(Göteborg har inga bilar utan samtlig personal har årskort på Västtrafik).

2.7.

Budget

Detta är en preliminär budget för kostnader/kommun. Vissa punkter är svårare än andra att
beräkna exv. vad gäller uppstartskostnader med mera.
Statsbidrag ansöks om via Länsstyrelsen. Förutsättningarna för och ansökan om statsbidrag
kommer att förändras. Den information vi fått från Ylva Fredén-Engvall (Länsstyrelsen)
kommer den nya föreskriften träda i kraft 1 september 2017 och börjar tillämpas först i fråga
om statsbidrag för 2018. Det innebär att 2017 års fördelning inte påverkas av de nya reglerna.
I korthet innebär den nya föreskriften följande:





Att en kommuns ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den
1 mars samma år som länsstyrelsen fördelar statsbidraget.
Länsstyrelsen ska fördela statsbidraget med utgångspunkt från antalet årsanställningar
på heltid eller deltid som personligt ombud.
Av länsstyrelsens beslut om fördelning av statsbidraget ska det framgå hur många
årsanställningar på heltid eller deltid som personligt ombud som respektive kommun
har beviljats statsbidrag för.
Socialstyrelsen beslutar om hur stort statsbidrag en årsanställning på heltid som
personligt ombud motsvarar.

Det är Länsstyrelsen som avgör i vilken mån statsbidrag kan erhållas för verksamhetschef. En
viktig förutsättning för att få statsbidrag för verksamhetschef är dock att denna person har egna
klienter och att man kan visa på hur verksamheten gynnas av en sådan position. Statsbidrag
beviljas inte för enbart arbetsledning3. Arbetsgruppen ser det inte som troligt att ”enbart” vara
verksamhetschef för PO skulle medföra 100 % -tjänst då arbetsgruppen är relativt liten, men

3

För vidare diskussion hänvisas till Ylva Fredén-Engvall, Länsstyrelsen.
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detta behöver givetvis diskuteras utifrån omfattning på de arbetsuppgifter som ska inkluderas i
en sådan tjänst.
Nedanstående budget är baserad på en differentiering av kostnad/kommun utifrån antal
invånare 18 år och äldre. Ingen differentiering mellan kommunerna har skett relaterat till
geografiska avstånd, kostnader för lokaler, kostnader för transporter eller faktiskt antal klienter.

Budget
Personalkostnader4
4910715
Lokalkostnad
350000
IT-kostnad5
150000
Kontorskostnad
10000
6
Arbetsmiljö, inventarier
50000
Bilkostnad7
375000
Telefoni
80000
Resekostnad8
50000
Personalbefrämjande åtgärder
20000
Handledning
50000
9
Porto, annonser, tidningar, reklam
20000
10
Kurs-konferens kostnader
50000
Administrativ kostnad 6,1 % till värdkommun11
200000
6 315 715
Summa kostnader
Intäkter
Statsbidrag
Kommunbidrag
Summa intäkter

3024000
3291715
6315715

4

Inklusive personalomkostnadspålägg
Leasingkostnad 15,000 per dator
6
Investeringsbudget för uppstartskostnader
7
Fem leasingbilar
8
Transport och logi
9
Broschyrer, annonser mm
10
Anmälningskostnader
11
6,1 % av kommunbidraget
5
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2.7.1. Kostnadsfördelning/kommun baserat på invånare 18 år och äldre
Kommun
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Totalt

Invånare 18 år och äldre
8011
3883
5228
11956
7523
8221
12403
7671
10306
10272
44912
42968
30291
10147
213792

Del av totala kommunkostnaden
123344
59786
80495
184084
115830
126577
190967
118109
158680
158156
691502
661570
466385
156231
3291715

3. Sammanfattande ord om organisationsförändring
All typ av organisering innebär såväl möjligheter som svårigheter. I vissa fall kan dessa
överblickas redan innan förändringen är genomförd, i andra fall kan de endast uppmärksammas
under och ibland först efter förändringsprocessen. Det är, som arbetsgruppen ser det,
betydelsefullt att sträva efter att utveckla en lärande organisation, där det finns en öppenhet för
nya perspektiv och infallsvinklar, men också att aktivt utvärdera och reflektera över sin
organisation och verksamhet för att tillse att den skapar förutsättningar för gott stöd till personer
med psykiska svårigheter, en god arbetsmiljö för medarbetarna, en god samarbetsarena för
andra samhälleliga aktörer inom verksamhetsområdet samt vara kostnadseffektivt. Totalt sett
handlar det om att tillvarata resurser på bästa sätt på såväl samhällelig, organisatorisk som
individuell nivå.
Syftet med en organisationsförändring och utveckling av personliga ombud i Fyrbodal sattes av
socialcheferna inför förra uppdraget som bestod i att utreda olika organisationsformer för POverksamheten. Syftet som lyftes fram då och fortfarande varit arbetsgruppens utgångspunkt i
utredningsarbetet är att;


Säkerställa den fristående ställning som personliga ombud ska ha gentemot
socialförvaltningarna,
13
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Skapa samverkan mellan personliga ombud som kan främja kompetensutveckling,
kollegialt stöd, säkerhet och trygghet för PO samt ökad tillgång till PO, kvalitet och
kontinuitet för klienterna
Verka för en tydligare roll för personliga ombud i Fyrbodal, gentemot såväl klienter
som andra aktörer runt klienten
Minska sårbarheten för verksamheten
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Bilaga 1.
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4. Kompletterande uppdrag PO i Fyrbodal
4.1. Inledning
Den 27 januari 2017 presenterades rapport ”Personligt ombud i Fyrbodal organiserat via
Värdkommun – utredning på uppdrag av socialcheferna i Fyrbodals 14 kommuner” för
socialchefsnätverket. Socialchefsnätverket var mycket positiva till förslaget i stort, men
framhöll att kostnaderna skulle bli svåra att motivera. Arbetsgruppen fick därför ett
kompletterande uppdrag att minska ambitionsnivån och se över samtliga utgifter.
Arbetsgruppen sammanställde ett nytt förslag vilket presenterades för socialchefsnätverket 10
mars 2017. Detta nya förslag biläggs i den ursprungliga rapporten.
Det nya förslaget innebär förändringar inom tre aspekter;
-

Lägre antal PO. Detta förslag baseras på 7 PO totalt inklusive chef med egna klienter
jämfört med förra förslaget som baseras på 10 PO totalt inklusive chef med egna klienter
Förändrad geografisk indelning och nya klusterindelningar
Budgetförändringar

4.2. Klusterindelningar, nya förslag
En förändring av antal PO totalt sett i Fyrbodal genererar förändringar i klusterindelningen.
Arbetsgruppen har tagit fram tre nya förslag till geografisk indelning. Varje förslag bygger på
att Fyrbodals 14 kommuner delas in i tre geografiska kluster. Siffran inom parentes avser antal
PO i klustret. Skillnaderna i de tre olika förslagen är;








Vilka kommuner som bildar kluster
Vilken kommun som får funktionen ”placeringskommun” dvs. den kommun vilken
respektive PO utgår från (se vidare i grundrapporten)
Hur många PO/invånare (18 år och äldre) klustret totalt sett består av
Fördelning av PO/invånarantal i respektive kluster
Geografiska avstånd mellan placeringskommunerna
Geografiska avstånd för PO att röra sig i för att nå klienterna
Antal PO i respektive kluster (anges inom parentes då antal PO/invånare presenteras)

Kommentarer i relation till varje förslag och arbetsgruppens rekommendation ges i slutet av
avsnittet.
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4.2.1. Förslag nummer 1
Kluster 1
Uddevalla

42 968

Tanum

10 272

Munkedal

8 221

Lysekil

11 956

Sotenäs

7 671

Orust

12 403

Totalt

93 491

Antal invånare/PO (3)

31 164

Kluster 2
Vänersborg

30 291

Färgelanda

5 228

Mellerud

7 523

Trollhättan

44 912

Totalt

87 954

Antal invånare/PO (3)

29 318

Kluster 3
Dals Ed

3 883

Åmål

10 147

Bengtsfors

8 011

Strömstad

10 306

Totalt

32 347

Antal invånare/PO (1)

32 3478
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4.2.2. Förslag nummer 2
Kluster 1
Vänersborg

30 291

Mellerud

7 523

Dals Ed

3 883

Åmål

10 147

Bengtsfors

8 011

Totalt

59 855

Antal invånare/PO (2)

29 928

Kluster 2
Uddevalla

42 968

Trollhättan

44 912

Orust

12 403

Färgelanda

5 228

Totalt

105 511

Antal invånare/PO (3)

35 170

Kluster 3
Munkedal

8 221

Lysekil

11 956

Sotenäs

7 671

Tanum

10 272

Strömstad

10 306

Totalt

48 426

Antal invånare/PO (2)

24 213
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4.2.3. Förslag nummer 3
Kluster 1
Uddevalla

42 968

Trollhättan

44 912

Orust

12 403

Vänersborg

30 291

Totalt

130 574

Antal invånare/PO (4)

32 644

Kluster 2
Munkedal

8221

Strömstad

10 306

Tanum

10 272

Lysekil

11 956

Sotenäs

7 671

Färgelanda

5 228

Dals Ed

3 883

Totalt

57 537

Antal invånare/PO (2)

28 769

Kluster 3
Mellerud

7 523

Åmål

10 147

Bengtsfors

8 011

Totalt

25 681

Antal invånare/PO (1)

25 681
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4.2.4. Sammanfattande ord om de tre förslagen kring klusterindelning
Förslag nummer 1 har en jämn fördelning av PO/invånarantal i var och ett av klustren. Ett PO
arbetar ensam i sitt kluster.
Förslag nummer 2 har placeringsorter som ligger relativt nära varandra vilket är en vinst då
syftet är att PO ska stötta upp varandra i Fyrbodal som helhet vid behov. Inget PO är ensam i
sitt kluster. Kluster två har något fler invånare/PO, men har dock mindre geografisk yta med
två större tätorter, vilket kan leda till kortare restider och därmed lägre reskostnader.
Förslag nummer 3 har ett mindre och betydligt mer invånartätt kluster och två kluster med större
geografisk yta och lägre invånarantal. Ett PO arbetar ensam i sitt kluster
Ett observandum är att i den kommun som blir värdkommun kommer chefen att placeras vilket
ger ett PO ej på heltid i det klustret. Faktisk klusterindelning måste diskuteras utifrån vilken
kommun som blir värdkommun, men också utifrån vilken faktor av tjänst chefskapet ska ha.
Arbetsgruppens rekommendation är att anta förslag nummer 2.

4.3. Sammanfattning – bemanning PO
Det nya förslaget med 7 PO i Fyrbodal ska ses i ljuset av hur det ser ut idag och jämfört med
förra förslaget på 10 PO i Fyrbodal. När bemanning ska diskuteras är det flera aspekter som ska
tas i beaktande (vilket vi diskuterat i tidigare rapporter). För att ha någonting att utgå från
använder vi oss av en beräkning av antal invånare per PO. Riktmärket som angavs under
projekttiden då PO infördes i Sverige var baserat på totalt antal invånare, vi har dock valt att
göra beräkningarna på invånare 18 år och äldre då det är de som kan få insatsen personligt
ombud.
Idag finns 6 personliga ombud i Fyrbodal; i Vänersborg, Trollhättan, Bengtsfors, Dals Ed,
Mellerud, Åmål, Färgelanda, Uddevalla. Dessa kommuner har totalt 152 903 personer 18 år
och äldre vilket ger 1 PO/25 483.
Eftersom de kommuner som har PO idag inte samverkar med varandra (förutom delar av
Dalsland) bör fördelningen av antal PO/antal invånare 18 år och äldre, ses utifrån respektive
PO-bemanning i respektive kommun. Fördelningen ser då ut enligt nedan;
•

Uddevalla 2 PO på 42 968 = 1 PO/21 484

•

Vänersborg 1 PO/30 291

•

Trollhättan 1 PO/44912

•

Färgelanda 1 PO/5228

•

Mellerud, Åmål, Bengtsfors, Dals Ed 1 PO/29 564
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Det första förslaget på 10 PO på 14 kommuner med totalt 213 792 invånare 18 år och äldre = 1
PO/ 21 379
Det reviderade förslaget med 7 PO på 14 kommuner med totalt 213 792 invånare 18 år och
äldre = 1 PO/30 541
För att beräkna bemanning av PO angavs ett riktmärke under projekttiden 1995-1998 som då
var 1 PO/25-30 tusen invånare. Detta var då baserat på det totala antal invånare och inte enbart
de som skulle kunna få insatsen PO. Om vi med den nya föreslagna bemanningen med 7 PO
räknar på samma sätt har vi i Fyrbodal totalt 266 337 invånare vilket ger 1 PO/38 048
Sett med dessa ögon innebär en bemanning på 7 PO totalt i Fyrbodal en lägre bemanning
än vad Socialstyrelsen angav som riktmärke under projekttiden av personliga ombud.

4.4. Budget – reviderat förslag baserat på 7 PO
Personal

3463783

Lokaler

250 000

IT

105 000

Kontorsmaterial

7000

Arbetsmiljö inventarier

35 000

Bilar

225 000

Telefon

56 000

Kurs och konferens

30 000

Personalvård

15 000

Handledning

30 000

Trycksaker, annonsering etc

15 000

Administration

30 000

Summa kostnad

4261783

21
120

FoU-Socialtjänst Fyrbodal

Intäkter
Statsbidrag 2 116 800 (49,7 %)
Kommunbidrag 2 144 983 (50,3 %)
Summa intäkter 4 261 783

4.4.1. Kommentarer till budgetförslaget
 Lön 6x28 000 + 1x36 000 (avstämning är gjord med Vision och med PO i Värmland).
Denna post påverkas givetvis beroende på vilken kompetens som kommer att krävas av
såväl PO som chef. Summan som anges är inklusive personalomkostnadspålägg


IT 15. 000 kronor leasing/dator



3 kluster medför behov av 3 lokaler. Kostnaderna kommer att slå olika beroende på om
man väljer att hyra fristående lägenheter i placeringskommunerna eller om man hyr in
sig på kontor i socialtjänstens egna lokaler. Dessa kostnader skiljer säkerligen sig åt i
var och en av våra kommuner. Som exempel ges kontor i stadshuset i Trollhättan där en
”2-modulare” kostar 12. 546 kr. Sedan tillkommer en kostnad för del i övriga utrymmen,
så total kostnad närmare 15. 000 kr/år. Vid resonemang om vilken typ av lokal som ska
väljas bör utöver kostnaden hänsyn tas till den fristående ställningen för PO där
placering i kommunhus kan vara problematiskt



Arbetsmiljö inventarier, mycket i denna post är uppstartskostnader, investeringsbudget



Budget baserad på tre leasingbilar a´ 75 000 kronor. Bilkostnad kan eventuellt sänkas
om man kan åka mycket kollektivt eller cykla. Kan man kanske också låna kommunens
egna bilar? Interndebitering kan då göras enbart vid de tillfällen bilen behövs.
Vänersborg och Trollhättan gör så idag. Som parentes kan nämnas att PO i Trollhättan
idag har enbart två klienter till vilka bil behövs.



Kurser, konferens, logi etc. är baserat på 4. 300 kr/anställd och år



Personalvård rehab, friskvård, glasögon m.m. är svårt att beräkna



Trycksaker, porto broschyrer, annonser, visitkort är mer en uppstartskostnad och i och
med rekrytering av personal.



Administration; löner, fakturor, budgetuppföljningar etc. Detta är den summa
värdkommunen ska ha för att hantera dessa frågor.
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FoU-Socialtjänst Fyrbodal



Lägre statsbidrag p.g.a. färre ombud

4.4.2. Fördelning kostnad per kommun
Fördelningen av kostnad per kommun åskådliggörs i nedanstående tabell och är baserat på
invånarantal 18 år och äldre. Tabellen visar skillnader i kostnad mellan det första förslaget på
10 PO och det nya förslaget på 7 PO i Fyrbodal. Dessa siffror förutsätter att statsbidrag ges med
den omfattning som står idag i budgetförslaget. Under 2018 kommer en förändring av
statsbidraget att ske, detta kan innebära såväl ökade som minskade anslag.
Invånare antal 18 år och
äldre Fyrbodal

Kommunkostna Kommunkostnad
d för 10 PO
för 7 PO

Diff

Bengtsfors

8 011 123 344 kr

80 375 kr

42 969 kr

Dals-Ed

3 883 59 786 kr

38 958 kr

20 828 kr

Färgelanda

5 228 80 495 kr

52 453 kr

28 042 kr

11 956 184 084 kr

119 955 kr

64 129 kr

Mellerud

7 523 115 830 kr

75 479 kr

40 352 kr

Munkedal

8 221 126 577 kr

82 482 kr

44 096 kr

12 403 190 967 kr

124 440 kr

66 527 kr

7 671 118 109 kr

76 963 kr

41 146 kr

Strömstad

10 306 158 680 kr

103 400 kr

55 279 kr

Tanum

10 272 158 156 kr

103 059 kr

55 097 kr

Trollhättan

44 912 691 502 kr

450 604 kr

240 898 kr

Uddevalla

42 968 661 570 kr

431 100 kr

230 471 kr

Vänersborg

30 291 466 385 kr

303 911 kr

162 474 kr

Åmål

10 147 156 231 kr

101 805 kr

54 426 kr

Lysekil

Orust
Sotenäs

213 792 3 291 715 kr
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2 144 983 kr

1 146 732 kr

FoU-Socialtjänst Fyrbodal

4.5. Tankar på vägen
I båda huvudrapporterna som arbetsgruppen skrivit, på uppdrag av socialcheferna, har underlag
för beslut om en eventuell gemensam organisering av personliga ombud formulerats och
argumenterats. Utifrån detta kompletterade uppdrag vill vi ytterligare betona ett par aspekter att
ta hänsyn till i ert fortsatta resonemang och beslutsfattande kring PO i Fyrbodal.
•

Jämlik vård och stöd? Jämlikhet vad gäller PO? I landet, i Västra Götaland, i
Fyrbodal…

•

Få väl fungerande ledningsgrupper och bättre uppmärksamma (och åtgärda)
systembrister

•

Idag 6 ombud vilket innebär en (1) nyrekrytering med nya förslaget

•

Länsstyrelsen mycket positiva till vårt förslag

•

Statsbidrag förändring 2018
o Ansöka mars 2018
o Totala budget från departementet fördelas till de som sökt

24
123

2019-08-12
Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2019-118

TJÄNSTESKRIVELSE

Information om revidering/tillägg i välfärdsnämndens
reglemente
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar att tillägg införts i nämndens reglemente, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga
nämnder), reviderar sina reglementen med tillägget att ”nämnden ska två gånger
per år lämna en redovisning till fullmäktige över de motioner och medborgarförslag
som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
november”.
Välfärdsnämnden informeras om att ovanstående tillägg har enligt fullmäktiges
beslut nu skrivits in i välfärdsnämndens reglemente.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Inga konsekvenser.

Catarina Dunghed
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Nämndsekreterare välfärdsnämnden
Registrator/akt

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
124 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

2018-09-19

Reglemente för Välfärdsnämnden

Reglemente för välfärdsnämnden

Dnr: KS 2018-69

Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:
Kommunfullmäktige 2018-11-28, § 107
Kommunfullmäktige 2019-06-24, § 78

Antagningsdatum:
2018-03-28, § 25
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnden skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad
som i lag sägs om socialnämnd. Välfärdsnämnden handhar även verksamheten som
regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden
ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt
ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med
alkohollagen.
Nämnden svarar för;
• Kommunal vård- och omsorgsverksamhet
• Kommunal hälso- och sjukvård (HSL)
• Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
• Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL)
• Biståndsfrågor enligt SoL
• Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering
• Familjerådgivning som åvilar kommunen
• Integration (verkställighet)
• Arbetsmarknadsenheten (AME)
• Samverkan mellan olika vårdgivare
• Tillstånd och tillsyn av alkohol
• Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)
• Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna
verksamheten
Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Nämnden ska två gånger per år lämna en redovisning till fullmäktige över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt
handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och november.
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Välfärdsnämndens arbetsformer
Sammansättning
5 § Välfärdsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Välfärdsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ordföranden
6 § Välfärdsnämndens ordförande åläggs att:
• leda nämndens arbete och sammanträden,
• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
• tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
• bevaka att nämndens beslut verkställs.
Tidpunkt för sammanträden
7 § Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
8 § Välfärdsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
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Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Välfärdsnämndens utskott
16 § Inom Välfärdsnämnden ska finnas ett utskott för handläggning av ärenden
som innefattar myndighetsutövning inom främst socialtjänsten såsom, Individ- och
familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS),
socialpsykiatri samt äldreomsorg.
Utskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare.
Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare utses
inom sig av välfärdsnämnden.
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Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträde.
Utskottet har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats
till utskottet.
Expediering och publicering
17 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
18 § Delgivning med välfärdsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen
eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
19 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av välfärdsnämnden skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer välfärdsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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2018-08-11
Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2019-118

TJÄNSTESKRIVELSE

Redovisning av medborgarförslag och motioner som ej
beretts färdigt
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av medborgarförslag
och motioner som ej beretts färdigt.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
november. Tillägget ska införas i välfärdsnämndens reglemente, vilket är utfört.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom att nämnderna till fullmäktiges möte 23
september, inkomma med ovanstående redovisning. Då välfärdsnämndens första
möte efter sommaren var planerad till 19 september, begärdes förlängning av utsatt
tid till fullmäktige 28 oktober. Förvaltningen har nu upprättat redovisning över
motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt av välfärdsnämnden.
Förlag på svar till respektive motion beräknas vara klara till välfärdsnämndens möte
24 oktober och överlämnas till kommunfullmäktiges möte 28 november.
Välfärdsnämnden kommer därefter att följa fullmäktiges beslut om återkommande
redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner i april och november.
Förvaltningen har upprättat interna rutiner för att säkra arbetsgången.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser
Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
132 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Pågående medborgarförslag
Nummer

VFN 2019-109

Anmälts KF Namn
2019-06-24 Yvonne och Filip Lönnqvist

Beskrivning
Kommentar
Medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist om att utreda Överlämnades till VFN 2019-06-25
möjligheterna till ett kommunalt projekt med syfte att bistå
äldre med sociala kontakter (2019-06-07)
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Pågående motioner
Nummer
Anmälts KF Namn
VFN 2019-28 2018-12-13 Kristdemokraterna i Munkedal

Beskrivning
Motion från Rolf Jacobsson (KD) om att behålla funktionen
som syn- och hörselinstruktör (2018-12-04)

Kommentar
Överlämnades till VFN
2018-12-13

VFN 2019-39 2019-02-11 Kristdemokraterna i Munkedal

Motion från Olle Olsson och Rolf Jacobsson (KD) att initiera
till förvaltningen att omedelbart koppla in framdraget
fibernät till Sörbygården (2018-08-14)

Överlämnades till VFN
2019-02-11

VFN 2019-41 2019-02-11 Kristdemokraterna i Munkedal

Motion från Kristdemokraterna "att gå från ord till handling
och göra rätt prioriteringar" - förbättra
anställningsförhållanden för vårdpersonal (2018-06-27)

Överlämnades till VFN
2019-02-11

VFN 2019-56 2019-02-25 Göran Nyberg Liberalerna

Motion från Göran Nyberg (L) om nytt ställningstagande om
nybyggnation av äldreboende (2019-02-11)

Överlämnades till VFN
2019-02-25
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2019-09-06
Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2019-9

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut till och
med 2019-08-31.

Sammanfattning
Sammanställningen visar välfärdförvaltningens redovisning av beslut fattade enligt
välfärdsnämndens delegationsordning, som antogs 2019-01-10 § 4.
Då välfärdsnämndens möte 19 juni ställdes in, omfattar anmälan av
delegationsbesluten två perioder, 2019-05-01 – 2019-05-31 och 2019-06-01 –
2019-08-31.

Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Beslutet expedieras till:
Registrator VFN
Akten
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Sida

DELEGATIONSFÖRTECKNING

1(2)

Datum

2019-05-01 – 2019-05-31

Välfärdsförvaltningen

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2019-05-31

780

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Elise Andersson
Besluta om insatser bistånd under
perioden 2019-05-01 -- 2019-0531. Avseende hemtjänst,
korttidsboende, trygghetslarm mm.

2019-05-29

745

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 4.9 a - Anmälan om
missförhållande i verksamheten Se
Lex Sarah. a) Efter utredning av
anmälan avgöra om anmälan ska
inlämnas till tillsynsmyndighet.

Maria Länström

2019-000072

2019-05-28

736

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 4.9 a) - Anmälan om
missförhållande i verksamheten a)
Efter utredning av anmälan avgöra
om anmälan ska inlämnas till
tillsynsmyndighet.

Maria Länström

2019-000074

2019-05-28

734

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 4.9 a - Anmälan om
missförhållande i verksamheten a)
Efter utredning av anmälan avgöra
om anmälan ska inlämnas till
tillsynsmyndighet.

Maria Länström

2019-000073
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Ansvarig

Diarienummer

Sida
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Datum

2019-06-10

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2019-05-23

719

EXP

Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

Ansvarig

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Monica Nordqvist
Beslut i Välfärdsnämndens
myndighetsutskotts protokoll 201905-09 §§ 69 – 86
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Diarienummer

Sida

DELEGATIONSFÖRTECKNING

1(4)

Datum

2019-06-01 – 2019-08-30

Välfärdsnämnden

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2019-08-26

1027

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Ewa Karlsson
Besluta i ärenden om ekonomiskt
försörjningsstöd för perioden 201905-01 -- 2019-07-31.

2019-08-26

1026

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Ewa Karlsson
Beslut om insatser bistånd
(ensamkommande) för perioden
2019-05-01 -- 2019-07-31.

2019-08-26

1025

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Ewa Karlsson
Familjerätt för perioden 2019-0501 -- 2019-07-31.

2019-08-26

1024

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Ewa Karlsson
Uppdragstagare för perioden 201905-01 -- 2019-07-31.

2019-08-15

1000

EXP

Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Monica Nordqvist
Beslut i Välfärdsnämndens
myndighetsutskott 2019-08-15 §§
117-136
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Datum

2019-08-27

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2019-08-14

989

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Elise Andersson
Besluta om insatser bistånd under
perioden 2019-07-01 -- 2019-0731. Avseende hemtjänst,
korttidsboende, trygghetslarm mm.

2019-08-13

1006

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 6.1.5 - Besluta om anstånd
med eller avbetalning av skuld till
kommunen - återbetalning av lön.

2019-08-05

980

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 Catarina Dunghed
punkt 4.9 a - Anmälan om
missförhållande i verksamheten Se
Lex Sarah (SOSFS 2011:5) a) Efter
utredning av anmälan avgöra om
anmälan ska inlämnas till
tillsynsmyndighet.

2019-000108

2019-07-31

955

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 1.2 - Beslut om avslag på
begäran om utlämnande av allmän
handling till enskild.

2019-000116

141

Ansvarig

Diarienummer

Catarina Dunghed

Maria Länström

Sida

DELEGATIONSFÖRTECKNING

3(4)

Datum

2019-08-27

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2019-07-18

934

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Elise Andersson
Besluta om insatser bistånd under
perioden 2019-06-01 -- 2019-0630. Avseende hemtjänst,
korttidsboende, trygghetslarm mm.

2019-07-04

899

UPPR

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 3.1.a - Anmälan om
missförhållande i verksamheten Se
Lex Sarah (SOSFS 2011:5) a)
Efter utredning av anmälan avgöra
om anmälan ska inlämnas till
tillsynsmyndighet.

Catarina Dunghed

2019-000104

2019-07-04

889

UPPR

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 1.4 - Besluta i ärenden som
nödvändigtvis måste avgöras och
inte kan vänta till nästa
sammanträde - Välfärdsnämnden
beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till
redovisning över de brister som
IVO konstaterat vid inspektion vid
Brudås stödboende.

Catarina Dunghed

2019-000097

2019-07-03

907

UPPR

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 2.2 - Yttrande angående
antagande av hemvärnsmän.

Ewa Karlsson

2019-000111

142

Ansvarig

Diarienummer

Sida

DELEGATIONSFÖRTECKNING

4(4)

Datum

2019-08-27

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2019-06-26

894

I

Catarina Dunghed

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 3.2.1 a - Beslut om att
inköpscentral genomför
upphandling samt tecknar och
förlänger ramavtal avseende
cirkulationstvätt för bäddtextilier.

Kristin Karlsson

2019-000077

2019-06-26

892

I

Catarina Dunghed

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 Kristin Karlsson
punkt 6.2.8 - Beslut om att teckna
förlängningsavtal avseende digitala
trygghetslarm med Tunstall AB.

2019-000095

2019-06-14

1031

I

Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Monica Nordqvist
Beslut i Välfärdsnämndens
myndighetsutskott 2019-06-05 §
87-111.

2019-08-27

1037

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 3.1.a - Anmälan om
missförhållande i verksamheten Se
Lex Sarah a) Efter utredning av
anmälan avgöra om anmälan ska
inlämnas till tillsynsmyndighet.
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Catarina Dunghed

2019-000114

Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Avdelning Stöd
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VERKSTÄLLDA BESLUT SOCIALPSYKIATRIN 2019
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Totalt antal placerade barn
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Bistånd
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Hemtjänst/tot
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Älderomsorg
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Psykiatri

LSS

Sep

Okt

Nov
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Övrig info Bistånd
Äldreomsorg:
Bo listan – 1st – väntar på korttids
2 personer står på överflyttning

•
•
•

Tidigare månader
(18,15,16)
(4,4,4)
(1,2,3)

Korttidsbeslut 14st
Säbo beslut 2st
Växelvård 1st

Inga betaldagar. 78% tas hem UK
(60%,69%)
Utvecklingsarbete med mål att ta hem alla den dag då de
är utskrivningsklara (UK)
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