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ÅTGÄRDER EFTER LÄNSSTYRELSENS VERKSAMHETSTILLSYNEN   

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten att göra 

verksamhetstillsyn i samtliga kommuner i Västra Götalands län. Länsstyrelsen i 

Västra Götaland genomförde tillsynen den 20 mars 2019. Senaste 

verksamhetsbesöket var i februari 2015.   

Länsstyrelsen föreslå följande förbättringsområden: 

Kommunen har riktlinjer för serveringstillstånd och detaljhandel med öl klass II. 

Riktlinjerna har antagits av nämnden 2012. Länsstyrelsen anser att riktlinjerna 

generellt håller en hög nivå men behöver ses över till en viss del: 

• I sina riktlinjer har nämnden ställt krav att för serveringstillstånd för 

uteserveringar kan det knytas villkor att musik inte får förekomma efter kl. 

23.00. Vid allmänna större arrangemang kan denna tid utsträckas till klockan 

01.00, normalt dock endast fredag, lördag och dag före helgdag. 

 

Ett beslut om serveringstillstånd kan förenas med villkor om högsta tillåtna   

ljudnivå när villkoret syftar till att minska ljudstörningar orsakade av 

alkoholservering men ej av bullerstörningar som har sitt ursprung i annat, 

t.ex. dörrstängare eller musik (se vidare KR Göteborg 1998-7020 med 

beslutsdatum 1999-09-29 samt FR Göteborg 2012-8622 med beslutsdatum 

2013-02-28). 

 

I riktlinjer anges även att det kan förekomma enstaka kontrollbesök av anonym 

tjänsteman som uppträder som en vanlig gäst. 

• I sina riktlinjer har nämnden ställt krav utan lagstöd på de som säljer folköl. 

Att varje försäljningsställe som bedriver detaljhandel/servering av folköl ska 

utse en försäljningsansvarig. Den försäljningsansvarige bör finnas tillgänglig 

när folkölsförsäjlöning bedrivs. 

 

I alkohollagen finns det inga krav på de som säljer eller serverar folköl att 

utse försäljningsansvariga, eller att sådana ska finnas tillgängliga mär 

försäljning av folköl sker. 
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• I riktlinjerna framgår att tillsyn normalt sker öppet, dvs. den som utför

kontrollen ger sig till känna. Enstaka kontrollbesök av anonym tjänsteman

som uppträder som vanlig gäst kan förekomma t.ex. vid uppföljning av

tidigare besök när missförhållanden förelegat.

I sitt beslut 2009-2972 har justitieombudsmannen uttalat sig avseende dold 

myndighetsutövning. Någon förvaltningsrättslig reglering som tar sikte på 

användningen av okonventionella utredningsmetoder - dvs. att 

myndighetsföreträdare döljer sitt ärende - finns inte.  

Länsstyrelsen bedömer att Välfärdsnämnden i övrigt följer lagstiftningen i de delar 

som har granskats. 

BESLUT 

Välfärdsnämnden i Munkedals kommun ger Alkoholhandläggaren i uppdrag att 

åtgärda de redovisade bristerna. 

Klaus Schmidt 

Alkoholhandläggare 

Munkedals kommun 
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Rutiner för ansökan och handläggning av Serveringstillstånd 

 

Ansökan behöver inte göras  

Man behöver inte ansöka om serveringstillstånd under förutsättning att 

nedanstående villkor är uppfyllda.  

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,   

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för 

inköp av dryckerna, och  

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 

lättdrycker  

 

Riktlinjer vid ansökan 

En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagen, alkoholförordningen, 

olika förarbeten, rättspraxis samt föreskrifter och kommentarer meddelade av 

Folkhälsomyndigheten samt kommunens riktlinjer.  

 

Handläggningstider vid ansökan  

Rättsregel Enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636) ska en kommun fatta beslut i 

ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en 

fullständig/komplett ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på 

grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra 

månader. Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningstiden 

förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.  

Riktlinjer  

För att tillståndsmyndigheten ska kunna fatta beslut i ett ärende krävs att sökanden 

inkommer med en fullständig ansökan innebärande att ansökan åtföljs av de 

underlag som krävs. Handläggningstider räknas från den dag ansökan är komplett till 

den dag som tillstånd meddelas. När ansökan är komplett gäller följande 

handläggningstider:  
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Typ av ansökan  

Handläggningstid 

Ansökan om nytt serveringstillstånd 8 arbetsveckor Ändrade förhållande 

 - utökad tid eller utvidgad lokal  4 arbetsveckor  

- Ändrade ägarförhållanden 8 arbetsveckor  

- Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  4 arbetsveckor  

- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap  4 arbetsveckor 

- Anmälan om catering, provsmakning, kryddning av snaps 2 arbetsveckor  

 Blanketter som ska användas: 

- Ansökan-Tillstånd för servering av alkoholdrycker 

- Bilaga-ansökan-stadigvarande-tillfälligt-serveringstillstånd 

- Brandskydds dokumentation serveringstillstånd  

- Ansökan samt beslut tillfälligt tillstånd 

- Anmälan för att krydda spritdrycker 

- Anmälan-Provsmakning-för-tillståndshavare med stadigvarande-  

   Serveringstillstånd till allmänheten 

- Anmälan  om ändring av verksamheten 

- Anmälan  om överlåtelse eller avbrott i verksamheten 

Följande handlingar ska bifogas ansökan: 

Ansökan till allmänheten 

• Finansieringsplan, finansieringen ska styrkas 

• Firmateckning 

• Kunskapsprov, och/eller intyg om innevarande serveringstillstånd 

• Köpeavtal/kontrakt, och/eller hyresavtal, arrendeavtal gällande lokalen 

• Meny 

• Registreringsbevis 

• Registrering livsmedelsanläggning 

• Ritning över serveringsutrymmet (möblerat) 

• Serveringsansvariga personer 

• Tillstånd, Polis/Hyresvärd för offentlig/privat mark gällande uteservering 

• Uppskattad försäljning, av alkoholdrycker i kronor 

• Verksamhetens inriktning 

Ansökan till slutna sällskap 

• Firmateckning 

• Kunskapsprov 

• Köpeavtal/kontrakt, och/eller hyresavtal 

• Meny 

• Registreringsbevis 

• Registrering livsmedelsanläggning 

• Ritning över serveringsutrymmet (möblerat) 

• Serveringsansvariga personer 

• Verksamhetens inriktning 

31

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


 

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

 
 

 

Beslut avseende tillfälliga ärenden enligt alkohollagen beslutas av utredare och 

stadigvarande av Välfärdsnämnden.   

  

Avslag/återkallande av stadigvarande tillstånd är inte delegerat och fattas av 

Välfärdsnämnden.  Beslutet blir gällande när protokollet justerats.  

 

Kommunens informationsskyldighet med mera  

 

Rättsregel 

 Enligt 8 kap 9 § AL har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller 

enligt denna lag och anslutande författningar.  

Bekräftelse på ansökan  

Bekräftelse på att ansökan/anmälan inkommit ska sändas till sökanden/anmälaren 

inom 14 dagar. Bekräftelse på att ansökan/anmälan är komplett ska delges 

sökanden/anmälaren senast inom 14 dagar.   

Kunskapsprov 

Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen 

endast godkänna avlagt prov framtaget av Folkhälsomyndigheten. Provet får inte 

vara äldre än 3 år. Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte 

behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- 

eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska 

vara auktoriserad.   

Kunskapsprov kan göras av person som ansöker om serveringstillstånd och av 

person som ingår i bolag/enskild firma/förening som innehar serveringstillstånd. En 

sökande som inte blir godkänd ska få en ny möjlighet att visa sina kunskaper. En 

sökande kan erbjudas sammanlagt tre tillfällen till prov. Resultat av kunskapsprov 

ska delges senast två (2) arbetsdagar efter avlagt prov. Nytt prov kan göras tidigast 

5 dagar efter föregående prov. För kunskapsprov uttages en individuell avgift per 

provtillfälle. Efter 3 underkända prov avslås ansökan och en ny ansökningsavgift ska 

erläggas.  

Remissyttranden   

Rättsregel Enligt 8 kap 11 § AL ska kommunen hämta in polisens yttrande vid en 

prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till ett 

slutet sällskap. Kommunen ska också hämta in polisens yttrande vid en prövning av 

tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, om det inte rör sig om ett litet 

arrangemang  

När det gäller sökandens lämplighet med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 

förhållanden ska kommunen pröva dels sökandens förhållanden i övrigt. 
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Prövningen av sökandens personliga vandel omfatta i  princip två delar – ekonomisk 

skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare av tidigare brottslig belastning 

Fysiska och juridiska personer som skall prövas är följande: 

Sökande bolag samt personer med betydande inflytande (PBI) t.ex. Verkställande 

direktör, styrelseledamot, bolagsägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav 

Enligt  8 kap 16 § AL ska också de lokaler som används för stadigvarande servering 

vara brandsäkra. Brandsäkerheten kan också vara något som kommunen behöver 

beakta när den prövar en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.   

 

 Riktlinje 

Vid ansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap och 

vid en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten eller slutna sällskap 

inhämtar kommunen som regel remissyttranden från polismyndigheten, 

räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande. När det 

gäller ansökningar om permanenta serveringstillstånd inhämtas också remissvar från 

skatteverket och kronofogdemyndigheten och vid behov sådana remisser när det 

gäller ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten eller slutna 

sällskap. Samtliga remissinstansers yttranden väger tungt vid handläggningen av 

ärendet.   

  

Polismyndigheten  

Polismyndigheten yttrar sig i fråga om:  

 Vandel  

 Sökt serveringstid  

 Ordningsstörningar vid serveringsstället 

 Krav på förordnade ordningsvakter   

  

Vid användande av mark till uteservering eller vid annat nyttjande av allmän mark 

ska även polismyndighetens tillstånd sökas och inges till tillståndsenheten innan 

serveringstillstånd beviljas (dispositionsrätt). Polismyndighetens yttrande tillmäts 

stor betydelse vid bedömningen av ansökan.  

Räddningstjänst  

Bedömningen av säkerheten med då främst fokus på brandsäkerheten görs av 

räddningstjänsten. Räddningstjänsten gör en personantalsbedömning utifrån ritning 

som visar serveringslokalen i färdigt skick avseende bordsavdelning, eventuell scen 

och antal platser vid bord. Antal sittplatser i lokalen samt det totala personantalet 

ska framgå av tillståndsbeviset. Detta medför att det är av stor vikt att en skalenlig 

och korrekt ritning inges i varje ärende så att ett fullgott underlag finns för 

räddningstjänst att göra en korrekt bedömning av personantalet utifrån de 

förutsättningar som gäller för lokalen.   
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 Räddningstjänsten hör i sin tur, inom den remiss man erhållit i ett alkoholärende, 

sotarmästaren vilken senare bl.a. har att kontrollera imkanaler. Kommunen har som 

praxis att vid beviljande av serveringstillstånd genom villkor bestämma högsta 

antalet besökare i serveringslokalen till de högsta antal besökare som 

räddningstjänsten bedömer som högsta antal besökare utifrån ovan nämnda kriterier 

i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

För att kunna göra en fullgod bedömning av olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa dit ljudstörningar hör skickas bl.a. 

remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande som ombeds ta ställning 

till risk för olägenheter med betoning på risken för ljudstörningar i samband med den 

sökta verksamheten, ett ställningstagande till den sökta serveringstiden samt 

eventuella andra hinder som skulle kunna medföra särskild risk för människors hälsa.   

 

De frågor de ombeds yttra sig i är: 

 Om verksamheten befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 

 Om särskild risk för människors hälsa, exempelvis ljudstörningar och 

närboendestörningar  

 Om restaurangkökets kapacitet att tillhandahålla allsidigt lagad mat 

 Frågor om livsmededelsanläggning  

 

Skatteverket  

Skatteverket yttrar sig i fråga om:   

 Restföringar av skatter och avgifter till det allmänna   

 Betalningsuppmaningar   

 Beslut om kontrollavgifter   

 Inkomst av kapital  

 Över- och underskott av näringsverksamhet  

 Inkomst av tjänst  

 Om företrädare för bolaget deklarerat eller inte   

 Förekomst av F-skattsedel  

Skatteverket kan dels höras för direkta registeruppgifter om restföringar av skatter 

men kan också fungera som sakkunniga till kommunen vid bedömning av inlämnad 

finansieringsplan.  

Remiss skickas också till skatteverket vid betydande förändringar i bolag med 

serveringstillstånd.  
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Kronofogdemyndigheten  

De frågor som ställs är om sökande/bolaget sköter sina åtaganden till det allmänna, 

om man förekommer i kronofogdens register, eller har näringsförbud.  

Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl  

Rättsregel Enligt 8 kap 17 § AL får kommunen vägra serveringstillstånd om 

serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra oläg 

Om en sökande har förekommit i upprepade konkurser eller i en enstaka konkurs med 

kvarstående skulder till det allmänna eller anmärkningar om oegentligheter i 

förvaltningsberättelse kan få betydelse vid lämplighetsbedömningen. 

 

 

Försäljning samt servering av folköl 

I alkohollagen finns bestämmelser om detaljhandel/servering av folköl vars 

alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. 

 

Den som bedriver försäljning/servering av folköl skall utöva särskild tillsyn över 

försäljningen och ha ett så kallat egentillsynsprogram. 

Av programmet skall, bland annat, framgå hur personalen får information om 

alkohollagens bestämmelser samt rutiner som tillämpas vid försäljningen. 

Tillsyn av försäljningsställen/serveringsställen kan avse följande punkter:  

• Att försäljningsstället/serveringsstället är anmält till kommunen. 

• Att försäljning/servering sker i ett godkänd/registrerad lokal och att 

försäljning/servering av livsmedelsvaror/mat sker i tillräcklig omfattning. 

• Att tillsynsavgift har betalats enligt gällande bestämmelser. 

• Att egentillsynsprogram finns och följs. 

• Att ansvarig person finns på plats. 

 

Huvudinriktningen av tillsynen bör läggas på rådgivning och information. Dock kan 

administrativa ingripanden vidtas. 
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Rutin för tillsyn av serveringstillstånd   

Kommunen har enligt alkohollagens (2010:1622) 9 kap. 2 § tillsynsansvar över 

efterlevnaden av de bestämmelser som gäller vid servering av alkoholdrycker. 

Välfärdsförvaltningen utövar tillsynen av restauranger med serveringstillstånd i 

Munkedals kommun. Omfattning och inriktning av tillsynen ska upprättas i en 

tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Tillsynen genomförs av utbildade 

alkoholinspektörer.  

I denna rutin beskrivs hur arbetet med tillsynen av serveringstillstånd ska 

genomföras. Den tillsyn som beskrivs är den yttre tillsynen av restauranger med 

serveringstillstånd. Tillsynen består dessutom av en inre tillsyn dvs handläggningen 

av serveringstillstånden. Beslut om serveringstillstånd fattas av Välfärdsförvaltningen 

i Munkedals kommun som har gett Lysekil i uppdrag att ansvara för handläggningen 

av dessa ärenden.  

Checklista, tips, regler och definitioner finns sist i denna rutin.  

Samverkande dokument/rutiner:  

- Riktlinjer för serveringstillstånd  

- Rutin för handläggning av serveringstillstånd 

 - Rutin för tillsyn vid försäljning av folköl  

- Tillsynsplan och detaljplan gällande serveringstillstånd 

 - Handbok i tillsyn, Folkhälsomyndigheten. 

Stadigvarande tillstånd  

Den yttre tillsynen är besök på restaurangen i syfte att följa upp att verksamheten 

bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Tillsynen kan bedrivas av 

Välfärdsförvaltningen eller polismyndigheten var för sig eller i samverkan och med 

andra myndigheter.  

Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömning av ordningsläget i och utanför 

restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att servering till 

underåriga inte sker. Andra exempel på vad som kontrolleras vid yttre tillsyn är 

matutbudet, marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen, restaurangernas 

kassarutiner, att serveringsansvariga är på plats. Följande punkter kan också 
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kontrolleras vid yttre tillsyn; personalens anställningsform, ordningsvakter, 

entrépersonal och brandsäkerheten samt rökfri miljö.  

Vid tillsynen ska Välfärdsförvaltningen tillsynsprotokoll användas. 

Tillfälliga tillstånd  

Tillfälliga tillstånd ges till sökanden som ska anordna servering vid enstaka tillfällen. 

Detta kan tex vara en restaurang som serverar tillfälligt på annan plats eller en 

förening som anordnar ett arrangemang. Tillsynen sker som vid stadigvarande 

tillstånd.   

Ordning 

Servering av alkoholdrycker får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet både på serveringsstället och i dess omedelbara närhet. Kravet på 

återhållsamhet innebär att serveringen ska avbrytas innan problem uppstår.  

En bra ordning i och utanför restaurangen är en viktig indikator på att 

alkoholserveringen följer de regler som finns beskrivna i kapitel 3 och 8 i 

alkohollagen. Vid tillsynen använder alkoholinspektörerna bedömningen god ordning, 

acceptabelt och anmärkning.  

Berusningsgrad  

Både den som bedriver försäljning och den personal som medverkar vid försäljningen 

har ansvar för att ordning och graden av berusning som råder på försäljningsstället. 

Gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller andra berusningsdrycker får inte 

ges tillträde till försäljningsstället eller vistas där utan ska avvisas. Vid servering får 

gästerna inte serveras alkoholdrycker i sådan omfattning att de blir störande eller 

märkbart påverkade, serveringen ska alltså utövas på ett ansvarsfullt sätt. Tecken 

på att en gäst blir märkbart påverkad kan vara att en person blir störande, somnar 

vid bordet, raglar eller har svårt att kontrollera sitt tal och uppträdande i övrigt. Vid 

tillsyn använder alkoholinspektörerna bedömningen god nykterhet, acceptabelt och 

anmärkning.  

Personalens förmåga att avvisa kraftigt berusade gäster eller neka fortsatt servering 

till märkbart påverkade ska kontrolleras vid tillsyn. Om det behövs ska vi upplysa 

den serveringsansvarige om det regelverk som finns för restauranger med 

serveringstillstånd. Utifrån denna information förväntas serveringsansvarig personal 

att agera på ett korrekt sätt. Personalen ska åtgärda problem självmant och 

samverkan mellan ordningsvakter och serveringsansvarig ska fungera. Det är viktigt 

att serveringsansvarig agerar när brister kring serveringen uppstår. Det är inte 

alkoholinspektörernas uppgift att påtala att gästen ska avvisas etc.  

För att konstatera olika berusningsgrader är det viktigt att uppmärksamma olika 

former av beteenden. Till hjälp används de olika kännetecken som beskrivs under 

beteende här nedan. För gäster som visar beteenden som faller in under "kraftigt 

berusad" eller mer ska alkoholinspektörerna alltid anmärka på berusningsgraden. 

Dessa gäster ska inte släppas in på krogen eller vistas där. Inte heller får servering 

av alkoholdrycker ske till gäster med sådan berusningsgrad. Vid beteenden som 
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faller inom märkbart påverkad ska gäster vägras fortsatt servering. 

Alkoholinspektörerna ska vid denna berusningsgrad bedöma nykterheten som 

acceptabel om det handlar om någon eller några enstaka gäster. Ibland kan det vara 

svårt att avgöra om en gäst är salongs-, märkbart- eller kraftigt berusad. I ett 

sådant fall ska alkoholinspektörerna hellre "fria än fälla".  

Ålder  

Alkohollagens bestämmelse om 18-årsgräns för servering av alkoholdrycker hindrar 

inte att en restaurang tar emot underåriga som gäster. Skyldighet föreligger dock att 

se till att dessa inte serveras eller dricker alkoholhaltiga drycker. Det är därför viktigt 

att alkoholinspektörerna är uppmärksamma på att personalen försäkrar sig om att 

gästen har fyllt 18 år vid beställning och inte bara vid entrén. Om det föreligger 

tveksamhet om en persons ålder, ska personalen kräva legitimation, servering ska 

nekas om legitimering inte sker.  

Vid misstanke om servering till underårig, ska alkoholinspektören begära av 

serveringsansvarig att legitimationskontroll genomförs. Om det är en utpräglad 

ungdomlig publik (18–20 år) ska alkoholinspektörerna begära att några 

slumpmässiga kontroller genomförs av serveringsansvarig.  

Matutbud  

Före kl. 23.00 ska serveringsstället kunna uppvisa en fullständig meny som minst 

ska bestå av två förrätter, fem huvudrätter och två efterrätter. Pizza utgör endast en 

maträtt oavsett hur många pizzavarianter som erbjuds. Gäster ska kunna beställa 

från hela menyn. Det kan accepteras att en enstaka maträtt är slut om det inte är för 

tidigt på kvällen.  

Efter kl. 23.00 måste det finnas minst 3 maträtter. Gästerna ska kunna beställa från 

menyn.   

Matutbudet ska alltid marknadsföras, även på sen kvällstid.  

Vid tillfälliga tillstånd gäller att en maträtt ska serveras.  

Marknadsföring 

Vid tillsyn ska alkoholinspektörerna kontrollera om det finns särskilda 

rabatterbjudanden och hur de är utformade, att det finns alkoholfria alternativ och 

lättdrycker i dryckeslistan, vilka lägsta priser som finns för lättdrycker och 

alkoholdrycker samt hur marknadsföringen i övrigt är utformad.  

Priset på en alkoholdryck får inte sättas lägre än inköpspriset för varan och tillägg för 

skatt samt kostnader för hantering och servering, enligt praxis minst 25 %. Priset 

ska avvägas så att drycker med högre alkoholhalt inte främjas. Vid prissättningen 

ska också observeras att mängdrabatter inte är tillåtet t.ex. ”två för en”, lägre 

centiliterpris på sprit vid beställning av sexor än fyror.  

Vid annonsering i dagspress, inne i restaurangen eller på skyltar utomhus ska priset 

på alkohol, mat och lättdryck presenteras på likvärdigt sätt. I dryckeslistan ska såväl 
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alkoholfria drycker som alkoholdrycker marknadsföras. Det är inte acceptabelt att en 

gäst måste efterfråga alkoholfria drycker.  

Kombinationserbjudande med mat och alkoholdryck är endast tillåtet om 

motsvarande alternativ med lättdryck samtidigt erbjuds.  

Tips och regler  

Besökets längd 

Besökets längd avgörs av situationen på krogen. Det är upp till alkoholinspektören 

att här använda sunt förnuft.  

Tillsyn vid stängningsdags  

Alla restauranger med nöjesinriktad verksamhet ska minst en gång per år få ett 

tillsynsbesök där förhållandena vid stängningsdags kontrolleras.  

Tidpunkt för besök  

Företrädesvis ska tillsyn göras vid helger och då på kvällstid. Huvudregeln är att 

tillsyn görs när det är störst risk att alkohollagens bestämmelser inte följs.   

Relation alkoholinspektör/personal 

Det är viktigt att vara professionell i arbetet som alkoholinspektör. Vid ett 

tillsynsbesök gäller det att vara rak, tydlig och alltid saklig. När brister påtalas finns 

alltid risk att tillståndshavare/serveringsansvarig vill föra en diskussion om bristernas 

vara eller icke vara. Inspektörer ska aldrig gå in i en förhandling med personalen.  

Inspektörer ska tacka nej om tillståndshavare/serveringsansvarig vill bjuda på mat 

eller dryck. Detta för att undvika jävsituation eller misstanke om muta.  

Nekat tillträde till lokalen  

Om inspektörerna blir stoppade i entrén, trots att legitimation uppvisats, ska 

vakterna informeras om vad som gäller enligt alkohollagens bestämmelser. 

Tjänstelegitimation  

Tjänstelegitimation ska alltid visas upp i samband med tillsyn. Personalen ska inte 

behöva fråga efter legitimationen. Tjänstelegitimation får endast användas i tjänsten.   

Larm och säkerhet Vid tillsyn ska alltid två alkoholinspektörer tjänstgöra. Bärbart 

bråklarm ska alltid medföras vid tillsyn och alkoholinspektörerna ska vara väl 

förtrogna med vilka rutiner som gäller för detta.  
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Fritiden  

För att upprätthålla trovärdigheten för Välfärdsförvaltningen och respekten för 

inspektörerna är det av stor vikt att inspektörer även under sin fritid uppträder på ett 

korrekt och nyktert sätt. Det är inte acceptabelt att en inspektör under sin fritid 

uppträder berusad på restauranger med serveringstillstånd i kommunen.   

Planering och efterarbete  

Den yttre tillsynen planeras av alkoholinspetören som även ansvarar för att en 

detaljplan tas fram varje år över planerade tillsynstillfällen.  

Alkoholinspektörerna ansvarar för att serveringsansvarig får en muntlig genomgång 

av tillsynsprotokollet efter genomförd tillsyn. Vid behov ska alkoholinspektörerna 

skriva en kompletterande rapport om uppmärksammade brister.   

Det är alkoholinspetören som gör bedömningen om uppmärksammade brister ska 

leda till några åtgärder. De ser också till att krögaren får kopior på tillsynsprotokollet 

och eventuella kompletterande rapporter.  

Ålder 

Vid misstanke om att en legitimation kan vara förfalskad eller någon annans, kan 

serveringsansvarig ställa följande frågor av personen som uppvisar legitimation:  

"När är Du född"  

"Vad heter Du" (fullständigt namn)  

Matutbud 

 - Kontrollera att menyn finns  

- Kontrollera antal rätter utifrån tidsaspekt  

- Beställ in mat från menyn på minst en restaurang som besöks  

Marknadsföring:  

Exempel på korrekt kombinationserbjudande  

Utgångspunkten är att det ordinarie priset för en biffstek är 70 kr, att en starköl 

kostar 30 kr och att motsvarande volymlättöl kostar 15 kr.  

Ordinarie pris är då för biff + starköl 100 kr och biff + lättöl 85 kr. Dessa priser ska 

vara utgångspunkt för uträkning av kombinationspriserna. Om priset för biff + 

starköl sänks med 25 % till 75 kr ska alternativpriset också sänkas med 25 %, vilket 

ger ett pris om 64 kr. Båda priserna ska anges i marknadsföringen.   
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Checklista  

Tecken på att det inte råder en god ordning är:  

- Krossat glas på golv.  

- Tomma glas och flaskor på bord som inte plockas undan. 

 - Utspilld dryck på golv.  

- Bråk och slagsmål inne eller i direkt anslutning till restaurangen.  

- Urinering i direkt anslutning till restaurangen.  

- Gäster som kräks.  

- Fler gäster än tillåtet inne på restaurangen.  

- Gäster som dricker i kön utanför restaurangen.  

- Personal som dricker med gästerna.  

- Olagligt spel. 

 - Fejkade köer och så kallade VIP-köer.  

Tecken på berusningsgrad Beteenden  

Salongsberusad:  

- Du får en ökning av endorfiner   

- Hämningar minskar  

- Du får lättare för att prata  

- Du blir glad och pigg och din självkritik minskar  

- Du känner dig allmänt väl till mods  

- Du förstår att det är olämpligt att köra bil 

 - 0.2, promillegräns för bilkörning  

- Hämningar försvinner   

- Ditt tal blir lite högre och ditt kroppsspråk lite intensivare 

 - Minskad precision i rörelserna, längre reaktionstid 

 - Psykiska spänningstillstånd minskar  

- Ditt omdöme och din förmåga att ta in information försämras  
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Märkbart påverkad:  

- Långsammare reflexer   

- Sämre koordination  

- Överdrivna rörelser  

 - Högljudd  

 - Sämre synförmåga   

- Överdrivet självsäker  

- Synbart berusad  - Tydlig alkoholdoft  

Kraftigt berusad:  

- Försämrad muskelkontroll  

 

- Svårt att gå stadigt, raglar  

- Snubblar, faller  

- Svårt att kontrollera känslor 

 - Emotionella utbrott t ex aggressiv, våldsam, gråter, förvirrad, somnar 

 - Svårt att prata – sluddrar  

- Svårt att gå upprätt - Dubbelseende - Kräks  

Gräns för medvetslöshet:  

- Uppfattar inte vad som händer och sker 

 - Om ingen larmat ambulans, gör detta    

Drogpåverkad personal/gäst: 

 - ”Stissig” och ryckiga kroppsföring 

 - Pupillförändringar  

- Övriga tecken som ovan vid berusning  
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Definitioner på alkohol- och lättdrycker samt alkoholfria alternativ  

Alkoholdryck:  

Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 

volymprocent. Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, vin, öl och andra 

jästa alkoholdrycker.  

Spritdrycker:  

Spritdryck är en alkoholdryck som innehåller sprit. 

 Vin:  

Med vin avses en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor eller 

druvsaft. Till vin ska även räknas sådant vin som i framställningen har tillsatts sprit 

framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 

volymprocent. 

 Öl (starköl): 

 Med öl avses en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt 

som huvudsakligt extraktgivande ämne. Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 

men inte 3,5 volymprocent benämns folköl och öl med en alkoholhalt som överstiger 

3,5 volymprocent benämns starköl.  

Andra jästa alkoholdrycker (än vin och öl): Med annan jäst alkoholdryck avses 

en alkoholdryck som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar 

och som inte är vin eller öl (till exempel cider). Lättdryck Dryck som är alkoholfri 

eller som har en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent benämns lättdryck. 

Alkoholfria alternativ Vid servering av alkoholdrycker bör det av alkoholfria fest- och 

sällskapsdrycker finnas minst ett alternativ till vardera rött och vitt vin. Dessutom 

bör lättöl och bordsvatten finnas som alternativ.  

  

Vid servering av starköl bör lättöl finnas som alternativ. 

 

 

 

Klaus Schmidt 

Alkoholhandläggare 

Munkedals kommun 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
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  2019-09-26 Dnr:       

     

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Ottosson Lundström 
Avdelningschef 
Vård och omsorg  

Motion syn- och hörselinstruktör 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med anledning av att syn- och 
hörselinstruktör inte är en lagstadgad skyldighet för kommunen att tillhandahålla. 

Sammanfattning 
Rolf Jacobsson (KD) föreslår i en motion att funktionen syn- och hörselinstruktör 
skall behållas i nuvarande omfattning och att tjänsten ska återbesättas när 
nuvarande instruktör går i pension.  
 
Syn- och hörselinstruktören är en värdefull funktion som ger syn- och hörselskadade 
stöd och träning som underlättar vardagslivet i sin hemmiljö, men också i sitt 
närområde. Det ger ökade möjligheter för dessa att klara sig mer självständigt i 
hemmet och i samhället.  
 
Inför budget 2018 föreslog förvaltningen att avveckla syn- och 
hörselinstruktörstjänsten som en åtgärd för att anpassa kostnader rådande 
budgetläge. Kommunstyrelsen beslutade att tjänsten skulle vara kvar, men med en 
ramsänkning och gav förvaltningen i uppdrag att göra omprioriteringar inom tilldelad 
ram för att finansiera tjänsten.  
 
Att ytterligare göra omfördelningar inom verksamhetens budget för att finansiera 
tjänsten bedöms inte rimlig då samtliga verksamheter har stora krav på att vidta 
kostnadssänkande åtgärder. Förvaltningen har i uppdrag att redovisa förslag till 
åtgärder för att få en budget i balans 2020, samt ett uppdrag från KF att 
kostnadsläget inom äldreomsorgen senast 2024 ska vara i nivå med jämförbara 
kommuner. 
 
Så även om förvaltningen gör bedömningen att det finns ett stort värde av att 
behålla tjänsten, och att ett avvecklande på sikt kan innebära ett ökat behov av 
kommunala insatser blir det svårt att i nuläge finansiera tjänsten inom förvaltningens 
tilldelade budget.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 
Ekonomi 
Att finansiera tjänsten inom äldreomsorgens befintliga budgetram samtidigt med 
stora krav på kostnadssänkande åtgärder bedöms inte rimligt.  
Möjlighet att behålla syn- och hörselinstruktörstjänsten får utredas i samband med 
ordinarie budgetarbete inför 2020 och framåt. 

44

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


Folkhälsa 
När syn- och hörselskadade personer inte får stöd och verktyg för att självständigt 
klara sina dagliga liv kan det leda till försämrad livskvalitet, och ökar risken för 
isolering och hälsoproblem. 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
      

Catarina Dunghed 
 
 
 

Johnny Ernflykt 
Förvaltningschef Välfärdsnämndens ordförande 
Välfärdsförvaltningen  
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  2019-10-04 Dnr:       

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärd 

Nytt ställningstagande om äldreboende 

Förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att nybyggnation av nytt äldreboende skjuts 
upp.  

Sammanfattning 
Välfärdsnämnden mottog en motion från Göran Nyberg, L, gällande nytt 
ställningstagande om äldreboende. Göran önskar att Välfärdsförvaltningen genomför 
en grundlig utredning för att klargöra vissa specifika faktorers betydelse i en 
jämförande analys mellan en placering i Dingle jämfört med Munkedal. 
 
Välfärdsförvaltningen har genomfört en utredning gällande behovet av antal platser 
inom särskilt boende. Utredningen visar att Munkedals kommun inte har behov av ett 
utökat antal platser inom särskilt boende fram till 2025. Därefter förväntas antalet 
äldre med behov av särskilt boende att öka. En nybyggnation av äldreboende skjuts 
därmed upp. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås 
 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Välfärdsnämnden 
Marcus Fjellsson 
Göran Nyberg (L) 

Catarina Dunghed 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärd  
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  2019-07-31 Dnr:       

     

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Ottosson Lundström 
Avdelningschef 
Vård och omsorg 

Svar på motion gällande inkoppling av fibernät till 
Sörbygården i Hedekas. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 

Sammanfattning 
Olle Olsson och Rolf Jakobsson (SD) begär i en motion att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att koppla in fiber på Sörbygården i syfte att ge personalen 
tillgång till internet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.  
 
Förvaltningen har i samarbete med IT-enheten vidtagit åtgärder så att personalen på 
Sörbygården har förutsättningar att utföra de arbetsuppgifter som kräver internet på 
bästa sätt.  
 
Enligt tidigare beslut pågår arbetet med att förbereda och införa öppet WiFi på 
kommunens samtliga äldreboende, dels för de boende men även för besökare som 
till exempel anhöriga eller läkare som vid besök behöver koppla upp sig på internet.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnader för inkoppling av fiber och installation av WiFi tas med i ordinarie 
budgetplanering.  

Folkhälsa 
WiFi på äldreboende bidrar till ett minskat ett digitalt utanförskap för de boende och 
kan underlätta kontakt med närstående.  

Inga ytterligare konsekvenser 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
      

Catarina Dunghed 
 
 
 

Johnny Ernflykt  
Förvaltningschef  Välfärdsnämndens ordförande  
Välfärdsförvaltningen  
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  2019-07-31 Dnr: VF 2019 - 41
      

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Ottosson Lundström 
Avdelningschef 
Vård och omsorg 

Motion – Att gå från ord till handling och göra rätt 
prioriteringar. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

Sammanfattning 
Kristdemokraterna föreslår i en motion Kf ger Ks i uppdrag att utreda möjligheten att 
förbättra arbetsvillkoren för kommunens vårdbiträden, undersköterskor och 
sjuksköterskor enligt följande. 
 
1. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor anställda i kommunen får en 
löneökning med minst 15%. 
2. Att arbetstiden för heltidsanställning förkortas till max 32 tim/v för dagtid, och 
max 27 tim/v.  
3. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor ges möjlighet att jobba med 
det de är utbildade för och att administrativa uppgifter läggs på annan 
kontorspersonal.  
 
En snabb uträkning visar att om lönerna för dessa yrkesgrupper inom vård och 
omsorg ska höjas med 15% utifrån nuvarande nivå skulle det för kommunen 
innebära en kostnadshöjning med ca 20 miljoner kronor.  
 
Att sänka heltidsmåttet för undersköterskor inom vård och omsorg till 32 tim/v, 
innebär med nuvarande bemanning ca 1000 timmar färre arbetade timmar per vecka 
dagtid och 110 timmar på natt. Samma heltidsmått för sjuksköterskor skulle 
innebära ca 150 färre arbetade timmar per vecka med nuvarande bemanning.    
 
Mycket görs idag för att hitta åtgärder för att personalen inom vård och omsorg ska 
kunna arbeta med rätt uppgifter och som de är utbildade för. Genom förändrade 
arbetssätt och att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan det med tiden ge 
vårdpersonalen bättre förutsättningar att fokusera på rätt saker. Ett exempel är 
digital läkemedelssignering som nu är infört inom hela vård och omsorg samt Stöd.  
Att identifiera vilka uppgifter som inte kräver en undersköterskas eller en 
sjuksköterskas särskilda kompetens innebär en möjlighet att kunna erbjuda personer 
med annan bakgrund arbete och att vårdpersonal kan fokusera på rätt uppgifter. 
Just nu pågår ett arbete med att lyfta ur serviceinsatserna från hemtjänsten så att 
undersköterskor kan fokusera på vård och omsorgsarbete.  
 
Munkedals kommun som arbetsgivare har ansvar för att systematiskt arbeta med att 
upprätthålla en god arbetsmiljö. Det pågår många åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön och öka frisknärvaron. Åtgärderna följs upp och redovisas kontinuerligt i 
delårsuppföljningar och bokslut.  
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Förvaltningen ser inte att det är realistiskt att genomföra de förändringar 
Kristdemokraterna föreslår i sin motion. Det skulle krävas mycket omfattande 
omprioriteringar inom kommunens budget, vilket med nuvarande ekonomiska läge 
inte bedöms rimligt.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Saknas ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra föreslagna åtgärder. 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
      

Catarina Dunghed 
 
 
 

Johnny Ernflykt 
Förvaltningschef  Välfärdsnämndens ordförande 
Välfärdsförvaltningen  
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  2019-09-26 Dnr: KS 2019-126
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Ottosson Lundström 
Avdelningschef 
Vård och omsorg 

Medborgarförslag – utredning om projekt i syfte att 
bistå äldre med sociala kontakter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget 

Sammanfattning 
Yvonne och Filip Lönnqvist föreslår i ett medborgarförslag att Munkedals kommun 
utreder möjligheten för ett kommunalt projekt i syfte att bistå äldre med sociala 
kontakter.  
Förvaltningen håller med om att det är en angelägen och viktig fråga att på olika sätt 
försöka bryta isolering och motverka ensamhet som många gånger leder till psykisk 
ohälsa. Även nationellt har problemet med ofrivillig ensamhet uppmärksammats och 
där regeringen vill satsa på utökat statsbidrag till kommuner och 
frivilligorganisationer för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.  
Kommunens verksamhet inom vård och omsorg har en pågående dialog i 
seniornätverk och andra intresseorganisationer om hur och på vilket sätt man kan 
samarbeta för att motverka ensamhet. Förvaltningen har även för avsikt att 
undersöka möjlighet att göra det möjligt även för äldre att ansöka om en 
kontaktperson.  
En plan för arbetet kommer arbetas fram under hösten och kommer därefter 
presenteras i Välfärdsnämnden för eventuellt beslut om aktiviteter.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Finansiering inom befintlig budgetram samt att förvaltningen bevakar möjligheter att 
söka och ta del av statliga medel.  

Folkhälsa 
Att arbeta för att motverka ofrivillig ensamhet kan bidra till minskad psykisk ohälsa 
och ett mindre beroende av andra kommunala insatser.  

Inga ytterligare konsekvenser 
  
     

 
Beslutet expedieras till: 
      

Catarina Dunghed 
 
 
 

Håkan Sundberg 
Förvaltningschef Kommundirektör 
Välfärdsförvaltningen   

58

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


59



  
  2019-10-17 Dnr:       

     

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Ternström 
Enhetschef Vuxenenheten IFO 
Jane Sörensen 
Kvalitetsutvecklare IFO 

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i 
Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att upphäva dokument ”Riktlinjer för handläggning och 
dokumentation för ekonomiskt bistånd i Munkedals kommun” Antagen av 
omsorgsnämnden 2009-09-22 § 77 Dnr ON 2009-84. Välfärdsnämnden beslutar att 
Munkedals kommun använder sig av senaste upplagan av Socialstyrelsens handbok 
för socialtjänsten gällande Ekonomiskt bistånd kompletterat med uppdateringar som 
kommer från Sveriges Kommuner och Landsting. 
  
 

Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen i Munkedals kommun antog ”Riktlinjer för handläggning och 
dokumentation för ekonomiskt bistånd i Munkedals kommun” 2009-09-22. 
Dokumentet är i dag föråldrad och behöver uppdateras. En uppdatering av de 
föråldrade riktlinjerna är ett omfattande och tidskrävande arbete. En uppdatering 
skulle innebära att vi omformar mycket av det som redan finns i Socialstyrelsens 
handbok för ekonomiskt bistånd.   
 
Socialstyrelsen handbok för socialtjänsten gällande ekonomiskt bistånd, senaste 
upplagan december 2013. Länk till handboken:  
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/handbocker/2013-12-31.pdf  
 
Socialstyrelsens handbok är grunden för handläggning av ekonomiskt bistånd inom 
socialtjänsten. Handboken innehåller det stöd, lagrum, domar och vägledning som 
socialsekreteraren behöver för att kunna utföra sitt arbete rättssäkert. Utöver 
handboken följer socialtjänsten SKL:s och Socialstyrelsens utgivna förändringar samt 
aktuella domar och lagändringar.  
  
I socialtjänsten görs alltid individuella bedömningar där handläggarna följer 
delegationsordningen och har sin enhetschef som är delegat eller vägledande vid 
beslut. 
 
Det finns en del riktlinjer som förändras årligen. Förändringarna publiceras av 
Socialstyrelsen och/eller SKL och kommer till socialtjänstens kännedom. Exempel på 
sådant som årligen förändras är riksnormen. 
 
Alla socialsekreterare har tillgång till InfoSoc som är en rättsdatabas där Munkedals 
kommun köper medlemskap. Rättsdatabasen används för att hålla sig uppdaterad 
samt att socialsekreteraren kan i programmet få personlig hjälp av jurist. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Att Socialtjänsten i Munkedal beslutar att använda sig av Socialstyrelsens framtagna 
riktlinjer och handböcker sparar arbetstid och blir rättssäkert. Det går åt omfattande 
tid för att uppdatera de föråldrade riktlinjerna samt årligen uppdatera och ta fram 
nya lokala riktlinjer.  
 

Rättssäkerhet och tidseffektivitet blir två övervägande vinster genom att 
socialtjänsten i Munkedals kommun väljer att använda sig av handbok utgiven av 
Socialstyrelsen, SKL:s rekommendationer och nyhetsbevakning genom Info.Soc. 

  
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
      

Clarie Engström 
 
 
 

Namn 
Avdelningschef Välfärdsnämnden 
IFO, Stöd och Bistånd  
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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89



0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

VERKSTÄLLDA BESLUT SOCIALPSYKIATRIN 2019

Stödboende Boendestöd Kontaktperson Sysselsättning Boende Beslut totalt

0
100
200
300
400
500

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Verkställda timmar boendestöd

Timmar

90



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

VERKSTÄLLDA BESLUT LSS 2019

Daglig verksamhet Boende barn Personlig assistent Särskilt boende Total

0
5

10
15
20

Personlig assistans

Intern Extern

91



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

VERKSTÄLLDA BESLUT LSS 2019

Ledsagare Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn Total

92



IFO
93



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Totalt antal placerade barn

2015 2016 2017 2018 2019

94



0

5

10

15

20

25

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Egna Familjehem

2015 2016 2017 2018 2019

95



0

2

4

6

8

10

12

14

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Köpt familjehem

2015 2016 2017 2018 2019

96



0

2

4

6

8

10

12

14

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Barn HVB

2015 2016 2017 2018 2019

97



Köp av plats
vuxna

0

1

2

3

4

5

6

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

98



 

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

 
 

  

  2019-10-14 Dnr: VFN 2019-9 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Monica Nordqvist 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut till och 

med 2019-09-30. 

Sammanfattning 

Sammanställningen visar välfärdförvaltningens redovisning av beslut fattade enligt 

välfärdsnämndens delegationsordning, som antogs 2019-01-10 § 4.  

 

Besluten avser perioden 2019-09-01 - 2019-09-30. 

 

 

    

 

 

 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

 

Beslutet expedieras till: 

Registrator VFN 

Akten 

 

 

 

Anders Haag 

 

Anders H 

 

 

 

Anders Haag 
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Välfärdsnämnden 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-01 – 2019-09-30 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-09-30 1180 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2019-09-01 -- 2019-09-

30. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

 

Elise Andersson  

2019-09-27 1109 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2019-09-26 §§ 

150-152 

 

Monica Nordqvist  

2019-09-17 1159 UPPR Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 

punkt 5.2.14 - Beslut om av- eller 

nedskrivning av fordran (redan 

debiterad avgift)  a) högst 19 % av 

basbeloppet. 

 

Pia Janerstål  

2019-09-12 1086 UPPR Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 

punkt 5.2.14 - Beslut om av- eller 

nedskrivning av fordran (redan 

debiterad avgift) a) högst 19 % av 

basbeloppet. 

 

Pia Janerstål  
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-09-01 – 2019-09- 30 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-09-04 1063 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2019-09-04 §§ 

137-149. 

 

Monica Nordqvist  

2019-09-03 1056 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2019-08-01 -- 2019-08-

31. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Elise Andersson  

2019-09-02 1055 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 

punkt 4.9 a - Anmälan om 

missförhållande i verksamhet. a) 

Efter utredning av anmälan avgöra 

om anmälan ska inlämnas till 

tillsynsmyndighet 

 

Catarina Dunghed 2019-000115 
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Efterfrågan och behov av platser i särskilt boende

Välfärdsförvaltningen - Munkedals kommun

2019-09-26

Andreas Bengtsson

Peder Lindskog

Kajsa Modin
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Slutsatser och rekommendationer
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Vårt uppdrag

Uppdraget utgår ifrån det anbud som lämnades in av inRikta till Munkedals kommun för att besvara frågan kring 
efterfrågan och behov av platser på särskilt boende. En viktig utgångspunkt i arbetet var den höga 
nettokostnadsavvikelsen som finns i Munkedal och sex frågor preciserades som vi i rapporten försöker besvara. 

1. Hur stämmer kommunens egen analys och prognos överens med verkligheten idag och framöver?

1. Hur och på vilket sätt kan behovet av antal platser av vård och omsorgsboende påverkas i Munkedals 
kommun?

2. Hur kommer efterfrågan av boendeplatser se ut i Munkedals kommun, hur många platser och när i 
tid?

3. Hur kan satsning på design och ny teknik påverka en mer effektiv verksamhet och behovet av 
bemanning på boendet

4. Vilka stordriftsfördelar kan uppnås och vad blir kostnadseffekten av ett större boende i relation till 
flera mindre?

5. Vilka fördelar kan samlokalisering med andra verksamheter eller annan boendeform föra med sig? 
Vilka ekonomiska effekter? 
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Ett beslut om antal platser i särskilt boende är något som får 
konsekvenser för resursfördelningen inom äldreomsorgen under 
lång tid framöver. 
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Antalet platser i särskilt boende är en kraftigt påverkade 

variabel för resursfördelningen inom äldreomsorgen i stort. 

Kostnaderna är till betydande del fasta och knutna till just 

antalet platser. Samtidigt ska platserna finnas kvar i 

årtionden. Detta skiljer sig markant från äldreomsorg i 

ordinärt boende och särskilt för hemtjänsten. Där är 

kostnaderna i högre utsträckning rörliga och kan anpassas 

efter nuvarande behov. 

Det beslut som ska tas kommer alltså få betydande 

implikationer på hur resurser fördelas inom äldreomsorgen 

under lång tid framöver vilket gör det till en central strategisk 

frågeställning – precis som det har identifierats som i arbetet 

Munkedal har bedrivit de senaste fem åren. 
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Kostnadsnivån för äldreomsorg har de senaste åren sänkts, men 
de är fortfarande höga sett till vad som förväntas i det kommunala 
utjämningssystemet
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▪ Nettokostnadsavvikelsen i procent beskriver skillnaden i 

kostnader sett till den faktiska kostnaden för äldreomsorgen 

och den förväntade kostnaden för äldreomsorgen utifrån 

kommunens förutsättningar, den så kallade referenskostnaden 

i utjämningssystemet.

▪ En positiv nettokostnadsavvikelse innebär att kostnaderna är 

högre än vad som förväntas. Räknat i kronor är 

nettokostnadsavvikelsen 23 miljoner kronor under 2018.

▪ En gynnsam utveckling är att nettokostnadsavvikelsen har 

minskat genom åren. 

▪ Trots att nettokostnadsavvikelsen har minskat är den 

fortfarande hög. 

▪ Det finns indikationer på att ökningen av 

nettokostnadsavvikelsen 2018 påverkats av kvarliggande 

kostnader från det boende som avvecklades vid årsskiftet. 

Samtidigt ökade kostnaderna inom korttidsvården markant för 

att täcka upp det tillfälliga behov som infanns.

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)

Källa: Kolada
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Kostnadsnivån är hög i både ordinärt och särskilt boende. Att 
notera är att kostnadsutvecklingen varit begränsad när hänsyn tas 
till demografi
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 Munkedal Markaryd Osby Årjäng Uppvidinge Åtvidaberg Grums Nora Liknande
kommuner*

VG
kommuner**

Öppen verksamhet

Särskilt boende

Korttidsvård

Hemtjänst

Dagverksamhet

* Liknande kommuner för äldreomsorg 2018, enligt Kolada:s kommunindelning

** Ovägt medeltal för kommuner i Västra Götaland

***Kostnad per invånare över 80 år.

Verksamhet, 

äldreomsorg

tkr/80+inv.

+2.4% +6.1% +11.9% +5.8%        +20.0% +2.0% +12.0% +7.9% +9.3% +4.3%
Förändring, total

Kostnad*** 2016-18

Kostnaden för särskilt boende har sjunkit i Munkedal medan kostnaderna för hemtjänst legat i stort oförändrat. Kostnaderna 

för korttidsvården har ökat markant sedan 2016. För både särskilt boende och korttidsvård ser vi att en betydande del av 

förklaringen ligger i att ett boende stängde i slutet av 2017. Kostnadsläget är högt i ordinärt boende jämfört med övriga 

kommuner. 
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Verksamheterna i Munkedal håller hög kvalitet baserat på  
Socialstyrelsens brukarundersökningar. Särskilt kan det ses i 
ordinärt boende.
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Resultat från Socialstyrelsens brukarbedömningar, särskilt 

boende (2018)

Resultat från Socialstyrelsens brukarbedömningar, hemtjänst 

(2018)

Att mäta kvalitet är väldigt svårt inom äldreomsorgen. Här utgår vi från Socialstyrelsens brukarundersökningar och ser till två delmått. 

Helhetssyn är nog det mått som i högst utsträckning försöker beskriva kundnöjdhet, ett centralt kvalitetsmått i all tjänsteproduktion. 

Här ser vi att Munkedal placerar sig högst av jämförelsegrupperna i både ordinärt och särskilt boende. Det andra måttet är ett mått 

som bygger på en kombination av tre frågor gällande bemötande, förtroende och trygghet. Det är också viktigt att poängtera att 

svaret på att personalen har ett gott bemötande ska vara ”ja, alltid” och att svaret på frågan om trygghet ska vara ”mycket tryggt”. Val 

av kvalitetsmått utgår från Handbok för effektiv äldreomsorg*.

Tydligt är att kvaliteten, särskilt i ordinärt boende verkar vara hög i Munkedal. Detta är viktigt att poängtera som ett komplement till 

det höga kostnadsläget. 
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Ett kontinuerligt arbete har pågått med att utveckla äldreomsorgen 
i Munkedal. Grunden för arbetet kommer från äldreomsorgsplanen 
som presenterades 2014.

▪ Äldreomsorgsplan 2014

− Har tyngdpunkten på tre inriktningar: hälsa, förebyggande insatser och kvarboendeprincipen.

− Stöd i hemmet ska utvecklas i form av bland annat genomförandeplaner tillsammans med brukarna, utbildning hos personalgruppen och fortsätta 

utveckla trygg hemgång.

− Särskilda boenden ska utvecklas för att tillgodose framtidens behov, bland annat genom att se över antalet platser, följa den tekniska utvecklingen och att 

boendenas behov tillgodoses utifrån parboendemöjligheter samt att jobba med mat och måltidssituationen.

− Samverkan med andra aktörer för att öka antalet trygghetslägenheter och en trygg närmiljö för kommunens äldre.

▪ Äldreboendeutredning 2014:

− År 2013 fanns det 132 särskilda boende platser i Munkedals kommun.

− I boendeutredningen gjordes en prognos att fem år framåt behöver kommunen 10-15 ytterligare platser och att år 2021-2023 behövs det ytterligare 20-25 

platser.

− Prognosen baserades på att 5,5% av äldre över 65 år och 21% av äldre över 80 år har behov av platser på särskilt boende.

▪ Snabbutredning 2015:

− År 2014 fanns det 132 särskilda boendeplatser och 13 korttidsvårdsplatser i Munkedals kommun.

− I snabbutredningen gjordes en prognos att år 2030 behövs det 193 boendeplatser i kommunen, varav 17 är kortidsplatser

− Prognosen baserades på att 5% av äldre över 65 år och 19,5% av äldre över 80 år har behov av platser på särskilda boenden.

− I snabbutredningen utreddes förslag kring nedstängning av vissa befintliga boenden och byggnation av ett nytt boende.

▪ Reviderat förslag / utredning 2017

− Pekar på ett behov av 136 platser 2020 och 157 platser 2025. 

− Identifierade att det fanns ett överutbud av platser och att redan börja bygga för att möta prognosticerat behov 2030 skulle medföra stora risker för tomma 

platser.

− Även möjligheten att temporärt minska antalet platser identifierades, för att sedan kunna öka utbudet i form av nya platser.

− Ett reviderat förslag med 140-150 platser läggs fram. I det ingår en nybyggnation ”Nygården” med 60-70 platser.
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Kommunen har identifierat en av de viktigaste frågorna för strategisk 

planering kring behov av boendeplatser – en kontinuerlig process där 

arbetet skett under flera år och avvikelser fångas upp. Utvecklingen har 

gjort att planerna har överskattat behovet av platser fram till idag.

▪ Antalet äldre i kommunen, särskilt äldre över 80 år har underskattats i tidigare prognoser. Underskattningen har varit i 

storleksordningen 5%*. 

− Framåtblickande är skillnad något större med senaste befolkningsprognos jämfört med tidigare.

▪ Andelen av äldre över 80 år som har stöd av hemtjänst eller med plats på särskilt boende har ökat marginellt sedan 2014.

▪ Andelen av äldre över 80 år som bor på särskilt boende har minskat med närmare 20 procent sedan 2014.

▪ Andelen av äldre över 80 som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänsten har ökat med ca 15 procent sedan 2014. 

→ Utvecklingen följer i stort samma mönster som går att se både nationellt, för kommuner i Västra Götaland och för mest lika 

kommuner för äldreomsorg. Andelen över 80 år med plats på särskilt boende minskar, men andelen med stöd från kommunen i form 

av hemtjänst eller särskilt boende ligger relativt stabilt.

Skillnaden mellan antal invånare över 80 i tidigare utredningar mot utfall, hämtat från Kolada.

Andelar är hämtade från Kolada.

Andelen äldre som bor på särskilt boende har minskat i en 

omfattning som vida överstiger både underskattningen av 

demografi i prognosunderlaget. Det finns inga starka tecken 

som tyder på att detta beror på att färre har behov av 

kommunal vård och omsorg utan på att fler får sina behov 

tillgodosedda i ordinärt boende.

Förvaltningen har observerat utvecklingen och 

anpassat sin planering. Ett boende har lagts ned i 

väntan på att behoven ska öka i linje med den 

demografiska utvecklingen.  
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Antalet aktiva beslut om särskilt boende har legat i en stadigt 
sjunkande trend sedan mätperioden börjar, trots det ökade antalet 
äldre. Särskilt boende är sällan den första insatsen som erbjuds 
en individ
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6%

54%

32%

8% Endast kortidsboende

Endast hemtjänst

Kortidsboende + hemtjänst

Övrigt

Antalet beslut har minskat sedan mitten av 

2016 och har fortsatt minska under 2019. 

Antalet äldre har samtidigt ökat i kommunen, 

detta oavsett om vi ser till antal över 80 eller 

90 år. 
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Antalet belagda platser för demensvård har varit relativt konstant 
med, i princip, full beläggning. Antalet platser för somatisk vård 
har samtidigt minskat med 20 procent sedan 2016. Särskilt är det 
antalet inflyttade som har minskat betydligt
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Utvecklingen av antalet in- och utflytt på omvårdnadsplatser 

på särskilda boenden

Utvecklingen av antalet in- och utflytt på demensplatser på 

särskilda boenden

*Samtliga som haft en plats under månaden ingår i underlaget varför totalen är högre än faktiskt utnyttjande.

Utöver antalet platser totalt finns det behov av att säkra tillgång på platser anpassade för demensvård. Behovet av detta förväntas 

öka med ett ökat antal äldre. Än kan inga tecken ses på en liknande utveckling i absoluta tal som inom den somatiska vården. Det

minskade behovet av platser inom somatiken är betydande och en viktig observation i relation till att den äldre befolkningen i 

Munkedal samtidigt har ökat.
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Kommunen har anpassat utbudet efter det minskade behovet, ett 
boende har avvecklats och korttidsavdelningen har flyttat till 
Dinglegården från Allégården. En utbyggnad pågår på Allégården.
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▪ Vässjegården lades ned i början på 2018.

▪ Beläggningen på särskilda boenden har främst ökat på 

Allégården och minskat på Dinglegården. Sörbygården och 

Ekebacken har under de senaste åren haft en konstant 

beläggning.

▪ Detta visar ytterligare på att det är demensplatserna som har 

ökat och omvårdnadsplatserna har sjunkit.

▪ Allégården har sex nya platser under uppbyggnad.

Genomsnittlig beläggningen av särskilda boendeplatser på de 

olika boenden i Munkedals kommun

114



14

Användningen av korttidsvård ökade under 2018. Detta sammanfaller med 
avyttrandet av Vässjögården Intervjuer bekräftade också att det hade 
medfört en ökat belastning på korttidsvården. 2019 är korttidsvården 
återigen tillbaka vid historiska nivåer.
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Jämförelser visar att medianvårdtiden är relativt lång i Munkedal, 
den visar också att andelen av personer över 80 år som bor på 
särskilt boende (2018-12-31) är högre än för jämförelsegrupperna

809

640,5

914
783

927

Alla kommuner* 1:a kvartil
kommuner

Västra
Götalands läns

kommuner*

Liknanade
kommuner

Munkedal

*Ovägt medelvärde

Källa: Kolada

Medianvårdtid i särskilt boende, 2018

▪ Medianvårdtiden på särskilt boende är lång i jämförande 

perspektiv Särskilt har medianvårdtiden ökat markant 2017 

och 2018.

▪ För behovet av platser på särskilt boende är det egentligen 

medelvärdet som är det centrala för att utreda behovet av 

kapacitet. Detta är dock inte ett mått som det finns offentlig 

statistik på så därför redovisas medianen. 

12

10,1
11,8 12,4 12,7

Alla kommuner* 1:a kvartil
kommuner

Västra
Götalands läns

kommuner*

Liknanade
kommuner

Munkedal

Andel 80+ på särskilt boende, 2018

▪ Andelen 80 år eller äldre som bor på särskilt boende har 

minskat de senaste åren, men ligger fortfarande högre i 

jämförande perspektivet.

▪ Andelen 80 år eller äldre som bor på boende har även 

minskat för jämförelsegrupperna.

▪ En minskad efterfrågan på särskilt boende under 2019 har 

gjort att andelen över 80 i Munkedal med plats på särskilt 

boende är under 12 procent i maj 2019.
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Vad innebär den trend vi observerar för prognosen av platser? 

Trenden är tydlig i att behovet av platser inom särskilt boende har minskat i Munkedal sedan 2015. Detta trots en demografisk

utveckling där fler är äldre i kommunen. Noterbart är att trenden kan ses för platser inom somatik, men inte för platser inom 

demensvården. Samma utveckling kan ses om vi istället för att se beslut tittar på ansökningar, ingen tydlig minskning kan ses inom 

demensvården medan trenden för somatik följer besluten. Det är svårt att uttala sig med säkerhet kring om trenden kommer att 

fortsätta, men mycket talar i den riktningen. Därmed påverkas prognos och framtida behov av kapacitet. Det finns ingenting som 

tyder på att nedgången inom somatik kommer avstanna inom den närmaste tiden, utan snarare har vi fått indikationer på att samma 

utveckling har setts under resterande 2019. 

Den utveckling som sker förklaras av att omsorgsbehoven tas hand om i ordinärt boende i högre utsträckning. Det gäller framförallt 

somatiska behov och utvecklingen är inte lika tydlig inom demensvården. Därför finns ett fortsatt behov att se över fördelningen av 

platser inom särskilt boende mellan demens och somatik, där kapacitet inom somatik kan minskas samtidigt som kapaciteten inom 

demens byggs ut. 

Det finns med andra ord flera förklaringsmodeller för varför utvecklingen sett ut som den gör, utvecklingen nationellt går i samma 

riktning men inte med samma hastighet. Generella trender som kan ses nationellt är den omställning mot mer nära vård med 

avancerade sjukvårdsinsatser i hemmet. Detta drivs både av en ambition och av en teknisk utveckling som agerar som möjliggörare.

I Munkedal ser vi samma utveckling, särskilt i form av att andelen tid för hälso- och sjukvårdsinsatser ökat markant i ordinärt boende. 

Även mer avancerade hjälpmedel som faktiskt fungerar har lyfts som en faktor. Att lyfta är att det hos äldre ofta finns en stark vilja att 

bo kvar i det egna hemmet. Detta är en faktor som lyfts i flertalet intervjuer som en viktig förklaringsfaktor för Munkedal.  

Vår bedömning, från intervjuer, är att samarbetet mellan verksamheter verkar fungera ändamålsenligt, arbetet går mot de 

gemensamma mål som satts upp i äldreomsorgsplanen där kvarboende är en viktig princip och arbetssätt har etablerats som stödjer 

detta. Även samverkan med regionens sjukvård och särskilt primärvården har lyfts som en viktig faktor och som fungerar väl. 

Slutligen så har minskningen av behov av särskilt boende har varit en resa från höga nivåer i Munkedal. Det är först i år som andelen 

av invånare över 80 år med plats på särskilt boende har nått samma nivåer som de grupper vi jämför med. Vid intervjuer med 

företrädare för verksamheter i ordinärt boende har det inte kunnat identifierats några negativa effekter av att färre har plats på 

särskilt boende utan att det ses som ett symptom på att omhändertagandet i ordinärt boende fungerar väl i Munkedal. 
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Att prognostisera behov av särskilt boende är svårt, något som 
historiken i Munkedal tydligt visar.

Efter att ha visat att tidigare prognoser överskattat behovet av platser är det utmanande att gå fram med en 

prognos som i hög utsträckning görs på samma sätt som tidigare och säga att den har hög trovärdighet. Att göra 

en prognos av antalet platser är svårt. De bästa dataunderlagen som finns tillgängliga är fortfarande att utgå från 

den prognosticerade demografiska utvecklingen och att definiera vilka andelar av respektive åldersgrupp som 

beräknas bo på särskilt boende. 

Det finns vissa metodologiska skillnader mellan följande prognoser och de som tidigare gjorts. De bygger på en 

mer finfördelad åldersindelning och vi gör också en benchmark mot andra kommuner för att få en 

rimlighetsbedömning. Efter prognosen kommer en genomgång av olika faktorer som inRikta bedömer påverkar 

behovet av platser och hur dessa kan slå i Munkedal.

Att göra prognoser är behäftat med osäkerhet och här ska särskilt lyftas det arbete som skett i Munkedal, en 

initial prognos gjordes och har löpande följts upp och reviderats under flera år. Det är inte alla som lyckas med 

och är något vi starkt vill lyfta!
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Genom att utgå från data från officiell statistik kan vi jämföra hur 

prognosen skulle se ut ifall andelen av äldre som bor på särskilt boende 

skulle vara densamma som i andra kommuner. Här baseras prognosen på 

andelen av invånare över 80 år samt andelen mellan 65-79 år.
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Befolkningsprognosen kommer från SCB

*Källa: Kolada

94 av platserna på särskilt 

boende används av personer 

över 80 år. Detta motsvarar ca 

83% av alla platser.

19 av platserna på särskilt 

boende används av personer 

mellan 65 - 79 år. Detta 

motsvarar ca 17% av alla 

platser.

Behov invånare över 80 år

2025: 110 platser

2030: 124 platser

Aktuellt läge 2018* Prognos 2025 och 2030

Behov invånare 65-79 år

2025: 18 platser

2030: 18 platser

Totalt behov platser i 

särskilt boende

2025: 128 platser

2030: 142 platser

→ Knappt 13% av de 

över 80 år bor på 

särskilt boende

→ Ca 1% av de 

mellan 65 och 79 år 

bor på särskilt 

boende

Nuläge
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Här redovisas en prognos som är baserad på en finare åldersindelning där 

även andelen över 90 år ingår. Dessutom utgår vi här ifrån utfallet 

20190531 istället för vid årsskiftet vilket ger markant lägre prognosutfall.
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Befolkningsprognosen kommer från SCB

*Källa: Kolada

45 av platserna på särskilt 

boende används av personer 

mellan 80-89 år.

15 av platserna på särskilt 

boende används av personer 

mellan 65 - 79 år. 

Behov invånare över 90 år

2025: 53 platser

2030: 53 platser

Nuläge 2019-05-31 Prognos 2025 och 2030

Behov invånare 65-79 år

2025: 15 platser

2030: 15 platser

Totalt behov platser i 

särskilt boende

2025: 120 platser

2030: 128 platser

→ Drygt 7% av de 

mellan 80-89 år 

bor på särskilt 

boende

→ Ca 0,8% av de 

mellan 65 och 79 

år bor på särskilt 

boende

Nuläge
44 av platserna på särskilt 

boende används av personer 

som är 90+.

→ Knappt 34% av 

90+ bor på särskilt 

boende Behov invånare 80-89 år

2025: 52 platser

2030: 60 platser

121



21

Jämförelser av prognoser för Munkedal och för jämförelsegrupper av 

kommuner visar att prognosen ser rimlig ut. Den visar också att det finns 

utrymme både upp och ned beroende på strategiskt vägval.

Observera att korttidsplatser inte ingår i dessa beräkningar. 

Källa: Kolada

*Inklusive platser under uppbyggnad

Behov med befintliga arbetssätt och 

utfall

2025: 120-128 platser

2030: 128-142 platser

Andel av befolkning över 80 år med plats 

på särskilt boende i linje med 

jämförelsekommuner implicerar:

För 2025 

Munkedal: 120-128

Nationellt snitt: 122

Västra Götaland: 120

Liknande kommuner: 125 

Genomsnitt 25% lägsta: 105

För 2030

Munkedal: 128-142

Nationellt snitt: 135

Västra Götaland: 134

Liknande kommuner: 139

Genomsnitt 25% lägsta: 117
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Nuvarande
arbetssätt i
Munkedal

Nationellt snitt Västra Götaland Liknande
kommuner

Genomsnitt 25%
lägst

2025 2030

Framtida möjligt behov med utfall i linje med 

jämförelsekommuner

2025: 120 - 129 platser

2030: 128 - 142 platser
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Om nuvarande trend håller i sig och minskar till samma nivå som 
de kommunerna i Sverige med lägst andel 80+ på särskilt boende 
finns det utrymme att minska antalet platser ytterligare

Följande utfall kan ses i antal platser om Munkedal når en 

andel där 80+ på särskilda boenden är 10,1%

Extrapolering av pågående trend och aktiv strategi
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▪ Om Munkedal antar en mer aktiv strategi att minska antalet 

platser samt att nuvarande minskningstakt fortsätter kan 

behovet av platser minska fram till år 2022, för att sedan öka 

något. Ökningen beror på att den demografiska utvecklingen 

är så kraftig att minskningen i inflöde inte kan uppväga den. 

▪ Liksom visats på föregående sida är det möjligt att sträva mot 

att omkring tio procent av de som är 80 år eller äldre bor på 

särskilt boende inom fem års tid. Omräknat till behov av antal 

platser motsvarar det 105 platser. Detta förutsätter ett fortsatt 

aktivt arbete och en ambition att nå bland de lägsta andelarna 

i landet som har särskilt boende. 

▪ Samtidigt behöver antalet platser inom demensvården utökas, 

vilket kräver att somatiska platser ändras till demensplatser för 

att möta behovet.

▪ Till 2030 ser vi ett fortsatt ökande behov av antal platser i linje 

med prognosen som presenteras på tidigare bilder. Även här 

går det att ha en stark målsättning som gör att det ökande 

antalet platser går att hålla nere. Osäkerheten i den längre 

prognosen är dock stor och flera faktorer kan bidra till en 

fortsatt minskning av behovet utöver vad som går att se idag. 
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Behovet av korttidsplatser har, bortsett från 2018, legat relativt 
stabilt och inte minskat i omfattning på samma sätt som för 
särskilt boende.

Växelvård ingår inte i underlaget för bilden. Växelvård står för ca 10% av det totala konsumtionen av korttidsvård
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536

Genomsnittligt antal mängd dygn i korttidsvård (2015-2019)* • Att göra en prognos på behov av antalet korttidsplatser 

är väldigt svårt, mycket för att korttidsvård inte ser ut på 

samma sätt i alla kommuner. Det finns exempel på 

kommuner som i princip helt lagt ner korttidsvården och 

istället möter behovet med omfattande insatser av typen 

”Trygg hemgång”. 

• En framskrivning av behovet av antalet platser för 

korttidsvården skulle ge ett genomsnittlig beläggning på 

ca 400 dygn per år (inklusive växelvård). Denna prognos 

tar inte hänsyn till topparna 2017 och 2018. 

• Räknat i platser skulle en framskrivning baserat på 

antalet invånare över 80 år ge ett behov på 17 platser 

2025 och 20 platser 2030. 
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6,7%

2,2%
2,8%

10,1%

5,6%

6,7%

17,9%

11,2%

12,3%

5,0%

8,4%

3,9%
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Det finns en stor spridning på boendetiderna på särskilt boende. 
Individer med långa vistelsetider får betydande påverkan på det 
totala behovet av platser

Antal avslutade SÄBO-beslut
(avser avslutade vistelser 6/2015-5/2019)

%-andel av avslutade SÄBO-beslut
(avser avslutade vistelser 6/2015-5/2019)

Boendetid på SÄBO före avslutad vistelse

Pilarna visar på grupper som, vid utflytt, totalt 

sett haft lika många boendedygn på särskilt 

boende. Det vill säga de drygt 5 procent som 

bott längst har bott lika länge som de 55 procent 

som haft kortast vistelsetid. Att ”passa på” och 

utnyttja ledig kapaciteten och mer lättvindigt 

bevilja särskilt boende efter efterfrågan och inte 

behov, när det finns kapacitet, riskerar att driva 

det totala kapacitetsbehovet på sikt.** 

*Andel av totalt antal boendedygn för samtliga utflyttade under perioden

**Vi ser inga indikationer på att detta sker i Munkedal, men vill poängtera detta med hänsyn till den situationen förvaltningen nu är i med ledig 

kapacitet
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% omvårdnadsplatser

Det är särskilt för platser inom somatiken som skillnaderna är 
stora i vårdtid. För platser inom demens är spridningen mindre.

Antal avslutade SÄBO-beslut
(avser avslutade vistelser 6/2015-5/2019)

%-andel av avslutade som är från omvårdnadsplatser
(avser avslutade vistelser 6/2015-5/2019)

Boendetid på SÄBO före avslutad vistelse

* I denna analys har vi inte tagit hänsyn till om en person har bytt typ av placering under sin boendetid, utan hela vistelsen ses 

som den plats de tilldelades i första beslutet

127



27

De allra flesta som flyttar in på särskilt boende gör det efter att ha 
haft hemtjänst i ordinärt boende. I många fall föregås flytten till 
särskilt boende av en korttidsvistelse.

59%
52% 49% 51%

89%

21% 34% 38% 36%

11%

3%

7% 5%
11%18%

7% 8%
2%

2015-05-31 2016 2017 2018 2019-06-01

▪ År 2019 är det få beslut för plats till särskilda boenden. Det gör 

att jämförselen ska göras med viss reservation.

▪ Andelen personer som har haft korttidsvård månaden innan 

beslut om särskilt boende ökade markant under 2018 vilket 

också stämmer överens med den bild som gavs under 

intervjuer med en ökad belastning efter att Vässjögården

stängde och att det i och med det fanns en kö till särskilt 

boende.

▪ Andelen personer som inte haft en tidigare insats har sjunkit 

de senaste åren och är i princip borta sedan 2018

▪ Ett tecken på att kvarboendeprincipen inte bara är ord utan 

något som även genomsyrar kommunens verksamhet.

− Detta var också den bild som förmedlades under intervjuer.

Insatser en månad innan beslut för särskilt boende.

= Hemtjänst = Både hemtjänst

och korttidsvård
= Korttidsvård = Övrigt
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Korttidsvård är en svår verksamhet att bedriva, en tydlig indikator 
på att något brister i rehabiliteringen är när en hög andel går 
vidare till särskilt boende efter utflytt. Vi ser inga sådana tecken i 
Munkedal utan flödet ser ut att fungera ändamålsenligt.
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Faktorer som kan påverka behovet av antal platser, fynd från 
analysen och intervjuer

▪ Trenden som observerats är att behovet av somatiska platser har minskat med 20% de senaste åren. Det är svårt att uttala sig 

när trenden kommer stagnera, men indikationer och tydlig målsättning visar på att det finns utrymme med en fortsatt minskning

fram till 2022.

▪ Vårdtiden på särskilt boende är vid jämförelse med andra kommuner hög i Munkedal. Detta gäller särskilt för platser inom 

somatiken. Individer som bor väldigt länge tar upp en betydande del av ”kapaciteten”, vilket ska tolkas som att det sällan är en bra 

idé att ”fylla på” ifall det finns lediga platser. 

▪ En stor andel som bor på särskilda boenden har haft korttidsvård innan beslutet. Delvis beror detta på att individer är inom 

korttidsvården i väntan på utredning och plats på särskilt boende men det är ett flöde som är viktigt att det fungerar ifall behovet 

av platser ska hållas nere. 

▪ En positiv trend är att andelen som inte haft någon insats innan beslut till särskilt boende har sjunkit, detta tyder på att Munkedal 

har ett arbetssätt där behoven först prövar att mötas i ordinärt boende. Erfarenheter från England, vilket är de som arbetat längst 

med Reablement (Fri översättning – trygg hemgång) visar att detta är ett framgångsrecept.

▪ Äldre förväntas varar friskare längre, vilket leder till att inflyttningen till särskild boende sker senare i livet.

▪ Det uttrycks en vilja från äldre idag att de vill bo kvar hemma i större utsträckning. 

− Från intervjuer var denna bild enig för Munkedals kommun. Det är också en inriktning som stödjer en effektiv äldreomsorg.

Nedan listas några av de större faktorerna som kan påverka behovet av boendeplatser
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Det kommer med största sannolikhet finnas ett behov av fler platser inom 

särskilt boende, särskilt gäller detta för platser för personer med 

demenssjukdom. På kort sikt är det sannolikt så att det finns ett större 

utbud än efterfrågan.

▪ Utvecklingen de senaste åren kring det minskade behovet av somatiska platser påverkar antalet platser där Munkedal idag står 

med en överkapacitet, detta trots ökat demografiskt tryck. Genom välgrundade strategiska vägval kan det finnas utrymme att 

fortsätta arbeta i linje med trenden och möta behoven utanför särskilt boende. 

▪ Vård och omsorg i ordinärt boende fungerar väl i Munkedal och det finns få behov som inte kan mötas där. Det finns dock vissa

som har behov, eller omständigheter som är svåra att möta i ordinärt boende:

− Personer med demenssjukdom som bor själva

− Personer med behov av avancerade hjälpmedel i bostäder som inte är anpassade för detta.

▪ Personer med demenssjukdom kommer med högsta sannolikhet öka i takt med att befolkningen blir äldre. Här kommer ett behov 

uppstå av fler platser. Utbyggnaden av Allégården ger ett tillskott på sex platser.

▪ Till 2025 är behovet av nya platser begränsad, fortsätter utvecklingen som varit de senaste åren och med en målsättning som är i

linje med denna utveckling är behovet sannolikt färre platser. Däremot kan det finnas behov av strukturförändringar med ett ökat

antal platser anpassade för personer med demenssjukdom. 

▪ För 2030 är det väldigt svårt att ge en trovärdig prognos, vår bedömning är att det kommer finnas ett behov av utökade platser. 

Den ökade efterfrågan kommer med största sannolikhet handla om äldre med demenssjukdom.
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Det finns idag fyra särskilda boenden i Munkedal, tre av dessa är av äldre 

karaktär och har en utformning som inte är optimal ur ett 

bemanningshänseende. Den totala kostnaden per plats är dock inte hög 

vid jämförelser med andra kommuner 

Kommunen har också deltagit i projekt gällande kostnad per 

brukare och vi har gått igenom kostnadsdata för samtliga 

boenden. Det går att göra några observationer som vi vill lyfta. 

1. Personalkostnaderna är relativt höga, detta identifierades i 

KPB och vi instämmer i den bilden.

2. Lokalkostnaderna är inte särskilt låga, men markant lägre än 

vad kostnaden generellt är för nya boenden. Det finns också 

betydande investeringsbehov i befintliga lokaler.

3. I kommuner med LOV för särskilt boende ligger priset 

generellt på 1900-2200 kronor per dygn. Detta är någonting 

privata utförare driver med lönsamhet vilket indikerar att det är 

möjligt att starta upp nya boenden för en liknande kostnad.

4. Investeringskostnad och bemanning blir de två största 

kostnadsposterna vid etablering av ett nytt boende. Detta är 

något som kommunen har identifierat i sina utredningar och en 

närmare genomgång av vår bild kommer på nästa sida.

Uppgifter från ekonom.
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Utformning av ett nytt boende har många inneboende 
målkonflikter, vad ska vara styrande principer?

▪ Förutsättningar för bemanning är centralt för hur stora personalkostnaderna behöver bli

− Storlek på avdelningar är avgörande, bemanningsekonomin förbättras vid större avdelningar (8-10 platser är normalt, ekonomiska förutsättningar är 

bättre vid 10)

− Avdelningar som ligger i anslutning till varandra ger bättre förutsättningar för att upprätthålla kvalitet med lägre nattbemanning.

• Väl utformad trygghetsskapande teknik kan vara ett starkt stöd i detta

▪ Storleken på ett boende påverkar både investeringskostnaden och i viss mån bemanningsekonomi. 

− Investeringskostnaden per plats minskar generellt vid ett större boende

− Ett större boende har bättre förutsättningar att ”dela” personal mellan avdelningar, det kan vara vid aktiviteter, varierande behov och korttidsfrånvaro.

− Boenden som byggs idag har generellt 60 platser eller fler, i hög utsträckning på grund av stordriftsfördelar.

− Större boenden är inte enbart positivt, Exempelvis riskerar det att bli mer opersonligt.

− Ett större boende är inte heller lika känsligt för svängningar i antalet belagda platser som ett mindre, detta gäller även för storlek på avdelningar. 

▪ Samlokalisering av verksamheter är ytterligare ett sätt att minska marginalkostnaden i investeringen.

− För verksamheter med liknande inriktning och där samverkan mellan roller och verksamheter finns är förutsättningarna goda för att det ska bidra till en 

mer effektiv verksamhet

− För verksamheter med skilda verksamhetsslag är de verksamhetsmässiga stordriftsfördelarna mer otydliga. Tydligt är att det ställer andra krav på både 

chefer och personal för att vinster ska uppnås utöver själva investeringskostnaden. 

▪ Behovet av platser för demensvård prognosticeras att öka löpande under överskådlig framtid. Det är alltså viktigt att lägenheter är 

anpassade för detta behov. 

▪ Att redan i planeringen utgå från ett totalkostnadsperspektiv med både investeringskostnader och driftskostnader vid utformning 

av ett nytt boende är ett sätt att minimera risken att höga investeringskostnader ”tränger undan” utrymmet för personalkostnader

på ett oväntat sätt. 
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Det finns en betydande potential i ny teknik som möjliggörare för nya 

arbetssätt. Hittills är exemplen där det finns bevisade effekter på den totala 

kostnaden få. Rättsfall pekar på att det har potential att påverka kvaliteten 

genom att färre kan göra lika mycket

▪ Ny teknik och nya arbetssätt lyfts som en av de viktigaste frågorna för att klara av personalförsörjningen inom välfärdsyrken av

SKL (Rekryteringsrapporten 2018). Personalförsörjningen verkar fungera bra i Munkedal, men det är en viktig fråga för framtiden.

− Minska behovet av personal för att utföra sitt uppdrag – ”frigöra tid”

− Förbättrad arbetsmiljö kan bidra till lägre sjukskrivningar

▪ Det finns begränsat stöd för att användning av kommunalt finansierad teknik och moderna lösningar hittills har drivit några 

betydande effektiviseringar i ett helhetsperspektiv.

− Att det kan frigöra tid för personalen finns det gott stöd för.

− Att många lösningar är postiva ur ett kvalitetsperspektiv finns det gott stöd för.

− Utmaningen som kvarstår är i många fall att hitta rätt arbetssätt, med tekniken som stöd, som driver effektivitet även i ett helhetsperspektiv.

▪ En viktig faktor för sammantagen bemanningsekonomi är nattbemanning vilket har blivit en stridsfråga juridiskt. Här finns rättsfall* 

som visar att trygghetsskapande teknik kan påverka behovet av personal på natten i juridisk mening.

− Viktig faktor var att personalen själva upplevde att de, med hjälp av trygghetsskapande teknik, hade tillräcklig översikt över de boende och därmed att 

ökad bemanning inte skulle innebära en högre kvalitet. 

• Som referenspunkt var grundbemanning på natten 3 personer på ett boende med 58 platser

− I ett annat rättsfall i Kammarrätten vann IVO i ett fall med liknande premisser. Att ha trygghetsskapande teknik är alltså ingen garanti, men rätt använd 

och när personalen verkligen ser det som ett stöd är det en högst relevant faktor.

▪ Det arbete som nu pågår på Allégården är intressant ur detta perspektiv där det ges möjlighet att pröva och lära vilka effekter 

modern teknik kan få på ett särskilt boende i Munkedal. Att följa utvecklingen och vilka effekter det får kommer bidra med viktiga 

lärdomar vid utformningen av ett eventuellt nytt boende.

*Mål nr 3038-17 Kammarrätten i Göteborg, Vardaga och IVO
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Biståndsbedömt trygghetsboende – en ny särskild boendeform som 

kommunen kan erbjuda sedan 2018. Förutsättningarna i Munkedal får oss 

att göra bedömningen att det skulle bidra till en ökad effektivitet i 

verksamheten

Det har länge funnits en ambition att upprätta trygghetsboenden i Munkedal, det står formulerat i äldreomsorgsplanen och sedan en 

ny lag stiftades 2018 finns förutsättningen att erbjuda trygghetsboende även som en biståndsbedömd insats. I de kommuner där 

trygghetsboenden finns är det generellt en uppskattad boendeform. Biståndsbedömt trygghetsboende är en ”mellanform” som är 

tänkt för individer som inte har ett omvårdnadsbehov dygnet runt men som samtidigt har svårt att  klara sig i det egna hemmet. 

Munkedal är en landsbygdskommun med betydande bestånd av äldre bostäder, det finns i delar av kommunen begränsad 

mobiltäckning vilket försvårar för verksamheterna. Med hänsyn till den tekniska utvecklingen kommer detta sannolikt bli en än större 

utmaning i framtiden. Att då kunna erbjuda trygghetsbostäder är en metod som skulle underlätta för vård och omsorg utanför vård-

och omsorgsboende. Det ska dock inte ses som ett direkt substitut utan ett sätt att möta behov som inte motiverar ett beslut om 

särskilt boende men som ändå finns. 

Samlokalisering av äldre med behov av kommunal omsorg är ett sätt att minska kostnaden för erbjudna insatser. Effekten är svår att 

kvantifiera exakt då den i hög utsträckning beror på vem det faktiskt är som efterfrågar biståndsbedömt trygghetsboende. Med 

hänsyn till Munkedals geografi är vår bedömning att sannolikheten är hög för att det skulle få en påtaglig effekt. Det skulle, på sikt, 

också kunna minska behovet av platser inom särskilt boende då det i en anpassad bostad går att möta större behov än i en sämre 

utformad bostad. Denna effekt är i princip omöjlig att kvantifiera, lagen är ny så det finns inget material att utvärdera varför det inte 

ingår i prognosen.

Generellt under intervjuerna har en positiv syn på trygghetsbostäder lyfts, både som i att det skulle underlätta för verksamheterna 

och för att motverka ensamhet hos de äldre. 

Det finns kostnader inblandade i att etablera trygghetsbostäder, investeringskostnader kan vara betydande. Här finns det goda

förutsättningar i Munkedal med lägenheter som med relativt små investeringar skulle fungera som trygghetsbostad, det finns också

investeringsstöd som kan sökas från Boverket. Till det kommer att det ska finnas tillgång till personal under vissa tider på dygnet och 

att en viss service ska erbjudas. Ingen detaljerad kostnadsanalys har gjorts av alternativet – men vår bedömning är att 

förutsättningarna är goda för att det ska bidra till en ökad effektivitet. 
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Sammanvägd bedömning av arbetet – våra slutsatser

▪ Munkedal har ett högt kostnadsläge inom äldreomsorgen

− Det ses särskilt i ordinärt boende och hemtjänsten

− Kostnaderna för särskilt boende är relativt höga, vilket i första hand beror på utbudet av platser

− Boendestrukturen gör att det är svårt att sänka kostnaderna vid lägre beläggning om inte hela avdelningar stängs.

▪ Efterfrågan på särskilt boende har minskat kraftigt de senaste åren

− Väl fungerande vård och omsorg i ordinärt boende är en betydande förklaring

− Nivån är nu i linje med var jämförelsekommuner ligger.

▪ Befolkningen kommer bli äldre vilket kommer påverka behovet av platser i särskilt boende

− Prognosen pekar mot balans 2025 med nuvarande antal plaster och arbetssätt. Med en stark målsättning att en mindre andel äldre ska bo på särskilt 

boende finns det dock utrymme att fortsätta minska antalet platser till 2025. Detta måste dock göras med eftertanke och välgrundad planering för att 

minimera risken att kostnadsutfallet ökar tillfälligt i likhet med 2018 då Vässjegården lades ned. Det finns även risker att antalet platser för demensvård 

behöver öka, vilket kräver en strukturförändring för att möta det behovet.

− Till 2030 är prognosen att det finns ett behov av fler platser. Behovet prognosticeras till 129-141 platser. Antalet platser för demensvård kommer att 

behöva öka. Platser för korttidsvård tillkommer utöver detta och en prognos baserad på demografisk utveckling visar på ett behov av 17 platser 2025 och 

20 platser till 2030.

▪ Det finns goda argument för att bygga ett nytt boende, befintligt bestånd är i behov av renovering och boendestrukturen gör det 

svårt att ytterligare effektivisera. 

− Vi vill lyfta vikten av att tänka strategiskt och utgå från ett totalkostnadsperspektiv. Detta minskar risken att personalkostnader trängs undan i ett senare 

skede. 

− Det är inte helt orealistiskt att kostnaden per plats skulle kunna vara i paritet med idag även med ett nytt boende. Ett mer sannolikt utfall är att det 

kommer bidra till en ökad totalkostnad från dagens läge.

• Detta gäller även ifall ett beslut skulle tas om att renovera gamla lokaler, men då är det svårt att nå de fördelar som ett nytt, större boende kan bidra 

med.
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Våra rekommendationer

▪ Säkerställ att kommunen kan möta det ökande behovet av platser för personer med demenssjukdom. 6 nya platser kommer 

underlätta situationen men efter 2025 kommer behovet sannolikt överstiga kapaciteten.

▪ Val av antal platser är ett strategiskt vägval, vid färre platser blir ett centralt fokusområde att fortsätta arbetet med ett starkt 

omhändertagande i ordinärt boende och alternativa boendeformer. Vid fler platser blir detta något mindre centralt ur ett 

helhetsperspektiv för äldreomsorgen.

▪ Tydliggöra handlingsalternativ – baserat på prognosen och kommunens strategiska vägval och mål behöver kommunen ta fram 

en kostnadsanalys för investeringar och framtida drift.

− Sträva efter att nå det lägre intervallet av antalet platser, men i kalkylen tas hänsyn gällande exempelvis stordriftsfördelar.

▪ Gör en ekonomisk kalkyl för kostnader för att upprätta och driva biståndsbedömt trygghetsboende. 

− Utan att ha gjort en kalkyl ser förutsättningarna goda ut i Munkedal för att det ska vara en god investering.
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