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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



 
 
  
VÄLFÄRDSNÄMNDEN 
 
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31 
                                                                                                                                       
                                                                                                       
Ledamöter  
Ordförande Ulla Gustafsson (M) 
 Linda Wighed (M) 
 Christina Tedehag (M) 
1:e vice ordförande Christoffer Wallin (SD) 
  Mathias Johansson (SD) 
 Linn Hermansson (SD) 
 Regina Johansson (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Maria Sundell (S) 
2:e vice ordförande Karl-Anders Andersson (C) 
 Fredrik Olsson (KD) 

 
  
Ersättare  
 Inger Nilsson (M) 
 Glenn Hammarström (M) 
 Karin Blomstrand (L)  
 Terje Skaarnes (SD)  
 Jan Petersson (SD)  
 Louise Skaarnes (SD) 
 Sophie Bengtsson (S) 
 Erik Färg (S) 
 Bjarne Fivelsdal (V) 
 Lovisa Svensson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 

 
Ändrad 2019-03-13 enligt beslut i KF 2019-02-25 § 22 
Ändrad 2019-07-01 enligt beslut i KF 2019-06-03 § 64 inkallelseordning KD 
Ändrad 2019-10-24 enligt beslut i KF 2019-09-23 § 103 inkallelseordning L 
Ändrad 2019-11-02 enligt beslut i KF2019-10-28 § 125 
Ändrad 2020-02-28 enligt beslut i KF 2020-02-24 § 24 val ny ordförande och ny ersättare 
Ändrad 2020-05-08 enligt beslut i KF 2020-04-27 § 43 val ny ersättare 
Ändrad 2020-10-05 enligt beslut i KF 2020-09-28 § 102 val ny ledamot och ny ersättare 



 Välfärdsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-12 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av ärendelistan

Dnr 2021-000016

2. Information SSPF - Skola, Socialtjänst, Polis,

Fritid i samverkan.
Presentation delges på mötet

Dnr 2021-000007

Dan Carlsson, polisen 
Maria Edlund, Lisa Berndtzen, 
enhetschefer IFO, Helena 

Täcklebo, tf. avd.chef IFO 

- 

3. Information - Medborgarlöfte, samverkan polisen

och kommunen

Dnr 2021-000014

Jimmy Göransson 
säkerhetsstrateg 

7 

4. Delårsrapport april 2021

Dnr 2021-000001

Josefine Fredriksson, Catarina 
Dunghed m.fl. 
Personalföreträdare har 
närvarorätt 

Senare 
utskick 

5. Budget 2022 plan 2023-2024 med

konsekvensbeskrivning utifrån preliminära ramar

Dnr 2021-000002

Josefine Fredriksson, Catarina 

Dunghed, m.fl. 
Personalföreträdare har 

närvarorätt 

16 

6. Uppsägning av Lokaler för Anhörig-och

frivilligcentrum och Träffpunkten

Dnr 2021-000034

Veronica Larsson 
Personalföreträdare har 
närvarorätt 

28 

7. Förstudie kring nybyggnation av gruppbostad LSS

Dnr 2021-000071

Catarina Dunghed 
Personalföreträdare har 
närvarorätt 

30 

8. Återkoppling - God och Nära vård.
Presentation delges på mötet

Dnr 2021-000008

Kristina Nyckelgård - 

9. Återkoppling - Förstudie SÄBO

Dnr 2020-000133

Catarina Dunghed - 

10. Månadsrapport / Statistik insatser april 2021

Dnr 2021-000011

Catarina Dunghed, Veronica 

Larsson, Helena Täcklebo 
32 

Tid: 2021-05-20, kl. 09:00 

Plats: Digitalt möte via Teams 
ordförande, förvaltningschef, sekreterare finns i lokalen Gullmarssalen 

Justeringsdatum: Förslag: 2021-05-27 senast kl. 12.00 

Justeringsperson: Förslag: Linn Hermansson (SD) 

Ordförande: Ulla Gustafsson (M) 

Sekreterare: Monica Nordqvist 



 Välfärdsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2021-05-12 

Ärende Anteckningar Sida 

11. Revidering av Riktlinjer Vägledning för

handläggning av ansökan om bistånd enligt SoL

eller insatser enligt LSS

Dnr 2021-000044

Elise Andersson 62 

12. Anmälan av delegationsbeslut april 2021

Dnr 2021-000005

110 



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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-05 Dnr: VFN 2021-000016 

Handläggare: 

Monica Nordqvist 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Fastställande av ärendelista inför välfärdsnämndens 

möte 2021-05-20 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att  

Sammanfattning 

Förslag till ärendelista är upprättad. Nämnden har att fastställa ärendelistan.   
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Medborgarlöften Trygghet
Detta är Munkedals kommuns trygghetslöften som baseras på en
trygghetsundersökning med 320 svaranden från =>15 år och äldre. Kommunen har
även beaktat statistik från nationella undersökningar samt i samverkan med polis
värderat löftena.

Uppfyllande av löftena preciseras i specifika åtgärdsplaner som är framtagna årligen
av kommunen och Polisen.

Löften

§.1 Att Kommunen arbetar för att minska nedskräpning.

§.2 Att samordnat arbeta för att minska användningen av narkotika och droger.

§.3 Att kommunen och polisen ska stödja grannsamverkan.

§.4 Att arbeta för att minska störande trafik.

§.5 Att utföra minst 20 fartkontroller på strategiska platser där fortkörning är ett
problem.

§.6 Att utföra minst en trygghetsvandring i kommunens tätorter.

§.7 Att minska andelen otrygga.

§.8 Att minska andelen som har mycket litet och ganska litet förtroende för
kommunens och Polisens arbete mot brott.

§.9 Utföra en inventering och utvärdering av belysningen i tätorterna vid
0 ..gangvagar.

§.10 Att se över hur centrum i Munkedals kommun kan göras tryggare under
kvällar och nätter.

§.11 Att se över hur centrum i Dingle kan göras tryggare under kvällar och nätter

§.12 Att öka samverkan mellan Polis och skolan.

§.13 Att polisen närvarar lokalt i kommunens tätorter enligt fasta tider och vid de
tillfällen Polisen beslutar om det.

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 4 av 5
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Uddevalla 2021- 0~-l>

Chef lokalpolisområde

Västra Fyrbodal

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Munkedal 2021 -D'f-2-ff

Kommunstyrelsens ordförande

Munkedals kommun

Munkedal 2021-

Kommunstyrelsens vice ordförande

Munkedals Kommun

Sida 5 av 5
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Åtgärdsplan
Brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete i Munkedals kommun 

2021 

Åtgärdsplan brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete i Munkedals 

kommun 2021 

Dnr: KS 2021-042 

Typ av dokument: 

Åtgärdsplan 

Handläggare: 

Linn Karlsson, folkhälsostrateg 

Antagen av: Antagningsdatum: 

2021-03-15 

Revisionshistorik: 

Ersätter Åtgärdsplan 2019, dnr: 2019-042 

Giltighet: 

2021-01-01 
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Bakgrund 

I december 2009 träffades en gemensam avsiktsförklaring mellan Polisen och 

Munkedals kommun. Avsiktsförklaringen anger att parterna genom samverkan och 

ömsesidiga åtaganden ska motverka brotts- och trygghetsproblem i Munkedals 

kommun utifrån en gemensam problembild. Den gemensamma problembilden ska 

bygga på kartläggning och analys av situationer och förhållanden som orsakar brott 

eller otrygghet.  

Med utgångspunkt från den gemensamma problembilden ska förslag på 

prioriteringar och lämpliga åtgärder utarbetas.  

Samverkansöverenskommelse 2021 

Munkedals kommun och Polisen har tecknat en samverkansöverenskommelse för 

2021. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att öka, fördjupa och utveckla 

samarbetet mellan kommunen och Polisen. Därigenom ska tryggheten för 

medborgare och verksamma i kommunen öka. Genom att samarbeta skapas större 

effektivitet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Samarbetets 

uppbyggnad ska beskrivas i en åtgärdsplan som ska tas fram årligen. 

Utgångspunkter och prioriteringar i Åtgärdsplan 2021 

Denna åtgärdsplan omfattar åtgärder och aktiviteter som ska genomföras under 

2021. Den gemensamma problembild som kommunen och Polisen har tagit fram 

som grund för detta dokument bygger på den medborgardialog som genomfördes 

hösten 2019, men också på uppgifter om anmälda brott och polisens operativa 

underrättelserapporter.   

Munkedals kommun och Polisen har gemensamt identifierat följande områden som 

prioriterade under 2021: 

• Trafikrelaterade problem

• Polisnärvaro

• Grannsamverkan

• Samverka i det trygghetsfrämjande arbetet genom effektiv samverkan för

trygghet (EST) 
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Åtgärder/aktiviteter Polisen 

(Ansvarig) 

Kommunen 

(Ansvarig) 

Övriga aktörer Uppföljning 

Social insatsgrupp SSPF är aktiv och 

möten hålls regelbundet 

Polis deltar i styrgrupp och 

arbetsgrupp. 

IFO-chef Skola, Fritid Uppföljning i EST 

Besök fritidsgård Munkedal och Dingle. Genomförs i 

linjeverksamheten, 

kommunpolis ansvarig. 

Ung Fritid Uppföljning i EST 

Skolbesök Kungsmarksskolan. Genomförs i linjeverksamheten 

alt. Mobila Poliskontoret, 

kommunpolis ansvarig. 

Kungsmarksskolan Uppföljning i EST 

Munkedals kommun och Polisen tar varje 

kvartal fram en gemensam lägesbild 

utifrån EST. 

 Kommunpolis Säkerhetsstrateg Uppföljning i EST. 

Riktade kontroller mot buskörning med 

EPA-traktorer och bilar i tätorterna i 

kommunen. 

Genomförs i 

linjeverksamheten, 

kommunpolis ansvarig. 

Uppföljning i EST. 

Hastighetskontroller på vägar som 

medborgardialogen pekat ut. 

Genomförs i 

linjeverksamheten, 

kommunpolis ansvarig. 

Uppföljning i EST. 

Besök av mobila poliskontoret i Hedekas, 

Dingle och Hällevadsholm. 

Genomförs av Mobila 

Poliskontoret, 

kommunpolis ansvarig. 

Uppföljning i EST. 
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Årligt möte med huvudkontaktombud och 

kontaktombud per 

grannsamverkansgrupp   

Kommunpolis Säkerhetsstrateg Befintliga grann-

samverkansgrupper 

Uppföljning i EST. 

Årligt uppstartsmöte för nya 

grannsamverkansområden   

Kommunpolis Säkerhetsstrateg Lokalsamhället Uppföljning i EST. 

Insats mot narkotikabruk bland 

ungdomar. 

Kommunpolis Elevhälsa, SSPF Socialtjänst, skola och 

fritid. 

Uppföljning i EST. 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-11 Dnr: VFN 2021-2 

Handläggare: 

Josefine Fredriksson 

Ekonomiavdelningen 

Välfärdsnämndens budget 2022 plan 2023-2024 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 

2023–2024 och upprättad investeringsplan. 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 

2022. 

Välfärdsnämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige på 3 000 tkr till 

utökat försörjningsstöd under 2022. 

Sammanfattning 

Ram/drift 
Nämndens preliminära ram för 2022 är 273 169 tkr vilket innebär en minskad ram 

med 5 704 tkr. Främsta orsaken till ramsänkningen är att nämnden har ett 

effektiviseringskrav på 6 000 tkr.  

Nämnden kommer bli kompenserad för pris -och löneökningar och för genomförda 

investeringar inom godkänd ram. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för 

eventuella verksamhetsförändringar. I handlingen finns beskrivning av 

verksamhetsförändringarna samt risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen 

ram.  

Nämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige för utökade kostnader för 

försörjningsstöd med 3 000 tkr. Välfärdsnämnden bedömer att den utökade 

kostnaden för försörjningsstöd går utanför nämndens påverkan och finns beskriven 

i handlingen.  

Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till 1 300 tkr. 

Verksamhetsmål 

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–2023 

föreslår nämnden 4 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2022. Målen 

utgår från nämndens ansvar och uppdrag. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-05-11 VFN 
Sida 

2(2) 

Facklig samverkan 

Information enligt MBL §19 2020-05-10 samt förhandlad enligt MBL §11 2021-05-

18. 

Barnkonventionen 

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket 

värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; barn 

som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd 

från staten samt rätt till ett alternativt hem.  

Inga ytterligare konsekvenser. 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Dnr 2021-2 
Välfärdsnämnden  

Välfärdsnämnden 

Budget 2022 
Plan 2023–2024 

Nämndbeslut 

Antagen i nämnd 2021-05-20 § 
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Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 

 

 

Förslag till beslut av nämnd 20/5 -2021 § Dnr 2021-2 
1. Välfärdsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 2023-2024 med 

konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan. 
 

2. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2022. 
 

Förslag till beslut av nämnd x/12 -2021 § Dnr 
 

3. Välfärdsnämden godkänner redovisningen av verksamhetsplaner och detaljbudget för 2022 
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Nämndsordförande: Ulla Gustafsson (M)  

Förvaltningschef: Catarina Dunghed 
  

 
Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

 
Allmänt 

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2022, 

plan 2022–2023 i juni månad. Nämnderna har tid på sig 
från juni till december månad att arbeta med sin egen 
budget. 
 
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 2021 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  
 
Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 

utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska 
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan 
på verksamheten. 

 

Ansvarsområde 
 

En kortfattat beskrivning av nämndens ansvarsområde. 
Välfärdsnämnden samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd under 
sig. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. 

Ekonomi 

Ramförändring 
 

Tkr 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan  

2023 

Plan 

2024 
     

Nämnd, totalt driftsram 278 873 273 169 273 169 273 169 

Ramförändring mellan åren -1 240 -5 704   

Varav löner/kapitalkostnad 1 894    

Effektiviseringskrav -3 000 -6 000   

Utökning/minskning av ram 1 000 -1 000   

Resursfördelning  -1 534 1 296   

Varav flytt av verksamhet 400    

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.  
 

 
Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel. ram. Nämnden har 

tilldelats 273 169 tkr i budgetram år 2022 med en ramförändring på 5 704 tkr.  
 
Välfärdsnämnden har ett effektiveringskrav på 6 000 tkr och samtidigt en prognosticerad utökad kostnad för 
ekonomiskt bistånd på 3 000 tkr. Det innebär totalt 9 000 tkr. Att vidta åtgärder för sammanlagt 9 000 tkr 
bedöms inte som möjligt att genomföra under året.  Nämnden äskar därmed 3 000 tkr för det utökade 
försörjningsstödet och därmed en ramförändring på -2 704 tkr. Nämndens nya preliminära ram uppgår då 
till 276 169 tkr. 
 
För nämnden blir konsekvensen av ett nekande av utökad budgetram att ytterligare besparingar behöver 
göras inom förvaltningen på motsvarande 5,4 årsarbetare. En minskning av 5,4 baspersonal utöver de 
indragningar som redan är föreslagna medför en lägre personaltäthet och därmed ytterligare påfrestningar 

på en redan hårt ansatt personalgrupp. I en verksamhet som varit tyngd av pandemin och nya arbetssätt 
riskerar en lägre personaltäthet att öka personalens stress.    
 

Resultaträkning 

 

Tkr 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

 2022 

Plan 

 2023 

Plan 

 2024 
Intäkter -58 907 - 38 867 -38 867 -x -x 
Personalkostnader 225 989 219 075 213 655 x x 

Övriga kostnader 108 906 98 665 98 381 x x 
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Nettokostnad/ram 275 226       278 873 273 169 273 169 273 169 

Investeringsbudget  

Nedan presenteras investeringsbudget 2021, samt plan 2022–2023 för nämnden.  
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses 

investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan 
syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En 
nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och 
ombyggnad.  
 
När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när 
investeringen aktiveras. 

 

Tkr 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 
     

Välfärdsnämnden      

Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 150 

Projekt 2333 Gemensamma inventarier 950 950 950 950 

Projekt 2335 ÄO Larm 100 100 100 100 

Projekt 2336 Inventarier MuSoLY Combine 100 100 100 100 

Summa investering 1 300 1 300 1 300 1 300 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
Nämnden sammanfattar investeringsbudgeten, projekt för projekt samt kortfattat beskriver 
investeringsobjekten.  Investeringar skall rangordnas i prioritetsordning.  
 
 Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr): 
Avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 
 
 Projekt 2333 Gemensamma inventarier inom VoO, Stöd och IFO (950 tkr):  
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO 
verksamheterna. I budget 2021–2024 ligger renovering av Allégården och i nämndens investeringsbudget 

ingår budget för möbler och övriga inventarier för 500 tkr/år.   
 
 Projekt 2335 Larm (100 tkr):  
Investering avser larm till ordinärt boende. 
 
 Projekt 2336 Inventarier MuSoLy Combine (100 tkr):  
Utveckling och implementering av system. 

 

Verksamhetsförändringar 2022 
Här anges de verksamhetsförändringar som kommer att ske inom nämndens verksamhet under 2022. Om 
nämnden ökar jämfört med nuvarande verksamhet ska redovisning göras punktvis och varje del 
kostnadsberäknas var för sig. Konsekvensbeskrivningar ska göras av större verksamhetsförändringar som är 
av betydelse. 

 

Nr Tillkommande förändringar 2022 

1 Utökat ekonomiskt bistånd 3 000 

2 Utökning daglig verksamhet, 1,6 årsarbetare 770 

3 Lokal AF Munkedals torg 100 

4 Verksamhetssystem 250 

5 Resursfördelning hemtjänst 1 296 

 
Summa  +5 416 

 

Nr Förslag till anpassningar till prel. ram och omprioriteringar 2022 

1 Indragning habiliteringsersättning -250 

2 Minskning av antalet omsorgsresor inom dagligverksamhet -500 

3 
Indragning inom äldreomsorgen 3,6 årsarbetare. Sparet motsvarar 10 
årsarbetare varav 6,4 årsarbetare finansieras av statsbidrag 
Äldreomsorgssatsning UO09 anslag 4:5 

-5 500 

4 Återtagning tillfällig utökning av ram 2021, personalsatsningar -1 000 

5 Generellt spar återkopplas i decembers detaljbudget -900 

  Summa  -8 120 
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       Nettosumma  -2 704* 

*Verksamhetsförändringen uppgår till -2 704 tkr nämnden äskar resterade 3 000 tkr. I grundförslaget är 
ramminskning -5 704 tkr. 
 

Beskrivning av tillkommande verksamhetsförändring 
 
1. Utökning ekonomiskt bistånd (3 000 tkr) 
Enligt utfallet 2020 och prognosen för 2021 gör verksamheten försörjningsstöd en budgetavvikelse på -3000 
tkr. Anledningen till underskottet är utanför förvaltningens påverkan och därför äskar nämnden 
motsvarande summa till budget 2022. Nationellt ökar arbetslösenheten och då främst i grupper som står 
längst från arbetsmarknaden. Utfallet för 2021–2022 är avhängt hur arbetsmarknaden utvecklas. En 

förutsättning för att försörjningsstödet ska minska är att personer som står långt utanför arbetsmarknaden 
får anställning både på reguljära arbetsmarknaden och inom den kommunala sektorn. Ansvaret kan inte 
enbart vara Välfärdsnämndens utan här måste hela kommunen vara delaktiga med att skapa arbetstillfällen 
och praktikplatser.  
 
2. Utökning daglig verksamhet 1,6 ÅA (770 tkr) 
Under 2021 har fler gynnande beslut inom daglig verksamhet LSS (Lagen och stöd och service) och 
sysselsättning SoL (Socialtjänstlagen) tagits. Besluten innebär fler deltagare och med större omsorgsbehov 
och arbetsgruppen inom daglig verksamhet behöver utökas med 1,6 årsarbetare för att kunna möta fler 
deltagare.  
 
3. Lokal AF Munkedals torg (100 tkr)  

Ny lokal för verksamheterna Nött & Nytt och anhörigstödet (Träffpunkten) i gamla Arbetsförmedlingslokalen 
på Munkedals torg medför en utökad kostnad för lokaler med 100 tkr per år.  
 
4. Verksamhetssystem (250 tkr) 
Avser tillkommande kostnader för Combine, mobilapp, digitalt avvikeslssystem samt nytt planeringsverktyg. 
Den årliga kostnaden för de nya systemen uppgår till 1 327 tkr. 

 
5. Resursfördelning hemtjänsten (1 293 tkr) 
På uppdrag av Kommunfullmäktige har en översyn av resursfördelning inom äldreomsorgen skett för att 
minska kostnadsnivån till liknade kommuner inom äldreomsorgen. Utgångspunkten för resursfördelningen 
från kommunfullmäktige är tilldelning utifrån föregående års verkställda tid, nyttjandegrad och pris per 
hemtjänsttagare som utgår från kommunens prissättning för LOV (Lagen Om Valfrihet). Kompensationen för 

HSL (delegerad hemsjukvård) uppgår till 20% av verkställd SoL tid. 
 
Nyttjandegraden inför 2022 sänks till 7,5 % då senaste rapporterat utfall för både 0–64 år och 65+ uppgick 
till totalt 7,5 % nyttjande av hemtjänst.   
 
Under 2020 uppgick snitttiden för beviljade SoL timmar per brukare i hemtjänsten till 31 h/månaden (37). I 
liknande kommuner var beviljad tid endast SoL 29 h/månad (29) 2020, alltså närmar sig Munkedal liknande 
kommuner. 
 
Att verkställd (SoL och HSL) snitttid per brukare är satt till 36 h/månad 2022 beror delvis på att 
hemtjänsten ser att behovet av hemtjänstinsatser under 2021 inte minskar i samma omfattning som 

tidigare år. I hemtjänstens budget för 2022 har hänsyn tagits till att antalet Särskilda boendeplatser i 
kommunen minskat. 
 
Resursbudget 
 

 

Budget     
2021 

Budget 
2022 

Nyttjandegrad demografi %   7,6 7,5 

Antal brukare   202 207 

Verkställd snitttid per brukare/månad 36 36 

Antal budgeterade timmar 87 333 89 608 

 
 

Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder  
Om nämndens tilldelade ram är i obalans, måste åtgärder vidtagas för att anpassa verksamheten till 
budgetramen. Dessa åtgärder skall redovisas punktvis/tabell och varje del kostnadsberäknas var för sig. 
Redovisning ska endast göras av förändringar av väsentlig betydelse. Effekten för året och planåren. Hel 
eller delårseffekt. Konsekvensbeskrivning av neddragning/omprioriteringen ska göras. 
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För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 

budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 

 
 
1. Indragning av habiliteringsersättning (-250 tkr) 
Idag betalar kommunen ut habiliteringsersättning till deltagare på daglig verksamhet LSS och SoL. Utöver 

kommunens egen ersättning har det från och med 2019 även betalats ut habiliteringsbidrag från 
Socialstyrelsen på 300–400 tkr årligen. Under dessa år har deltagare inom LSS erhållet dubbel 
habiliteringsersättning, dels den kommunala, dels bidragsdelen. Indragningen med 250 tkr innebär att 
brukarna enbart kommer få statsbidraget utbetalt som habiliteringsersättning till den nivå som ersättningen 
låg på innan utökningen 2019. 
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen risk då nuvarande nivå på habiliteringsersättning bibehålls för de som har LSS beslut. Statsbidraget 
får inte användas för utbetalning av habiliteringsersättning till dem som har SoL-beslut. Deltagarna kan ha 
vant sig vid en högre nivå på habiliteringsersättning och det blir en risk då ersättningsnivån återgår till 
endast den kommunala nivån. En risk föreligger även om statsbidraget upphör i framtiden, då 
habiliteringsersättningen drastiskt skulle minska för brukarna. 

 
Riskbedömning för personalen 
Ingen förväntad påverkan på personalgruppen.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Kommunal habiliteringsersättning utbetalas enligt nuvarande nivå till de brukare som har SoL-beslut och 
sänks för dem med LSS-beslut. Nivån för den senare gruppen upprätthålls med statsbidraget 
 
 
2. Minskning av antalet omsorgsresor inom dagligverksamhet (- 500 tkr) 
Under januari-mars 2020 hade daglig verksamhet en kostnad för omsorgsresor på drygt 250 tkr. Antalet 

resor uppgick till cirka 280 enkelresor per månad. Kostnadsspannet för en enkelresa är mellan 50 kr och 
1 400 kr per resa. Snittkostnaden per resa uppgår till 300 kr och egenavgiften är 30 kr/resa.  
 
Besparingen innebär att deltagare inom daglig verksamhet som bor på något av kommunens särskilda 
gruppbostäder enligt LSS eller servicebostad utförs i egen regi av befintlig personal, alternativt att deltagare 
som har möjlighet går till dagliga verksamhet istället för att åka bil. Antalet enkelresor skulle minska från 
280 resor per månad till hälften, cirka 140 resor per månad.  
 
Behåller ordinarie transportleverantör till de deltagare som bor i ordinärt boende.  
 
Riskbedömning för brukare 
De deltagare som går får hälsofrämjande vardagsmotion. De deltagare som inte kan gå själva eller 

tillsammans med personal erbjuds transport i egen regi. Känd personal som är utbildad och vana att möta 
målgruppen ansvar för transporten.  
 
Riskbedömning för personalen 
Fler medarbetar skulle kunna erbjudas heltid.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Tydlig kommunikation med brukare och anhöriga/gode män inför en förändring.  
 
 
3. Indragning inom äldreomsorgen (-5 500 tkr + 3 500 tkr riktat statsbidrag) 

En minskning med 12 årsarbetare (åa) för att få kostnader i balans mot budget år 2021 samt en 
budgetbesparing år 2022. Av dessa 12 åa är 3,6 åa en åtgärd för budgetbesparing år 2022. Övriga 8,4 åa 
utgörs av övertalig personal. Övertaligheten har uppstått med anledning av minskat antal biståndsbedömda 
timmar inom hemtjänsten samt färre antal SäBo platser vilket var en kostnadsminskning för att nå budget 
2021.  
 
Nämnden har ett sparkrav 5 500 tkr vilket motsvarar cirka 10 årsarbetare. För att undvika varsel av 
ytterligare 10 åa undersköterskor används stadsbidraget Äldreomsorgssatsningen för att behålla 6,4 åa av 
10 åa. Besparingen leder därför till ett varsel av 3,6 årsarbetare inför budget 2022 enligt ovan.  
 
Budgetbesparingen kommer främst påverka området i Dingle, Svarteborg och Ekebacken. Dingle och 
Svarteborg slås samman till ett område och får en enhetschef och här kan vi se samordningseffekter då 

behovet av personalstöd varierar över dagen för de olika områdena. Även nattbemanningen ses över på 
Dinglegården som, efter omorganisationen kommer ha endast 14 SäBo platser från idag 28 platser inklusive 
korttidsavdelning. Besparingen kommer bli 1 vaken natt på huset, istället för som idag 2 stycken och 
stöttning kommer ske i samverkan med LSS-boende intill eller nattpatrullen. Efter korttidsavdelningen 
flyttas till  Ekebacken  minskas antal platser från 14 till 12 och detta resulterar också i minskat behov.      
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Riskbedömning för brukare 
På SäBo bedöms ingen risk att föreligga då antalet årsarbetare anpassas till den fastställda personaltätheten 
som gäller per boendeform. I hemtjänsten anpassas årsarbetare enligt antalet biståndsbedömda timmar. 
Det kan finnas en risk för att erfarenhet tappas i enskild verksamhet beroende på hur varslen hanteras.  
 
Riskbedömning för personalen 
Det finns en oro i personalgruppen kring hur varje medarbetare kommer att påverkas. Förändringen kan 
medföra en högre arbetsbelastning under perioden då verksamheten anpassas till nya scheman och rutiner.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Enhetscheferna ansvarar för att kartlägga och säkerställa kompetensbehovet på sin enhet. Enhetscheferna 

ansvarar för att bemanna verksamheten utifrån givna resursramar samt tillser att verksamheterna har 
hållbara scheman. Det innebär att det behöver finnas en kompetens gällande personaloptimering och 
förläggning av schema för att möjliggöra samverkan mellan verksamheter i syfte att erbjuda heltidstjänster.  
 
En kommunikationsplan angående övertalighet är upprättad. En separat risk och konsekvensanalys på 
arbetsbristen är gjord i samverkan med personalavdelningen.  
 
4. Återtagning tillfällig utökning av ram 2021, personalsatsning (-1 000 tkr) 
Inför budget 2021 utökades Välfärdsnämndens budgetram tillfälligt med 1 000 tkr riktat för 
personalsatsningar.  
 
5. Generellt spar (-900 tkr) 

Generellt spar på hela förvaltningen motsvarande 0,3% av nämndens budgetram för 2022. 

Uppdrag från kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att Individ-och familjeomsorgen 
nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg. 
   
Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma 

kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska 
genomföras inom under åren 2020–2024. 
 
 Dessa uppdrag kommer att följas upp i MRP (kommunens mål och resursplan).  
Nämnduppdrag är också viktigt att beakta som har konsekvenser av budget 2022 och framåt. 
 
Enligt Kolada, se avsnittet Nyckeltal, har avdelning Individ och familjeomsorg sänkt kostnaderna från en 
nettokostnadsavvikelse på 17 mkr 2017 till en nettokostnadsavvikelse på 7 mkr 2019. Inom avdelningen 
Vård och omsorg har nettokostnadsavvikelsen däremot ökat, från 16 mkr 2017 till 20 mkr 2019.  
 
En del av besparingen på 6 mkr i budget 2022 är ett steg i att sänka kostnader inom äldreomsorgen.  
 

Verksamhetsmål 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.  
 
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 

 
Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen 
för detta år förskjuts något. Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. 
 
Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade 
till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 
 
Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 

förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 
nämnden senast i december. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att 
uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
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Vision 2025 

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

  

    

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  

    

1.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka antalet språkträningsplatser för personer som uppbär 
försörjningsstöd som är i behov av språkträning för att bli självförsörjande. 
 

År 2022 

Mått: Alla som har behov av språkträning för att öka sina möjligheter till självförsörjning 
ska erbjudas sådan.  
 

Mål 

  

  
 
 

 
 
  

  

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  

  

2.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka brukarinflytandet År 2022 

Mått: Vi mäter antalet aktiviteter i förhållande till upprättad plan för brukarinflytande i 
verksamheterna.  
 

Mål 

  
  

    

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  

    

3.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer och 
andra i civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och ensamhet. 

År 2022 

Mått: Vi ska erbjuda 10 aktiviteter om året Mål 

  

  

  
4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

    

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska källsortera utifrån givna förutsättningar. År 2022 

Mått: Antalet enheter som källsorterar ska vara 100% Mål 

  

  
 

Framtid 
Nämnden beskriver förändringar och händelser av väsentlig betydelse som kommer påverka åren 2022–
2024. 

Sammantaget har välfärden en utmanande tid framför sig. Ekonomin i Sveriges kommuner och regioner 

försämras. Det blir fler yngre och äldre i samhället men relativt sett färre som betalar skatt. Det innebär att 
kommunerna måste klara av ett allt större uppdrag med mindre pengar.  

Samtidigt ökar invånarnas förväntningar och tjänsterna som erbjuds ska vara snabbare och enklare. 
Behovet av tydliga prioriteringar, innovativa lösningar och samarbete ökar för att säkra framtidens välfärd 

och en hållbar utveckling. Välfärdsnämnden behöver stabila långsiktiga förutsättningar för att undvika 
snabba och improviserade lösningar. En stor utmaning ligger i en åldrande befolkning i kombination med 
omställningen till nära vård, som innebär en sömlös vård mellan sjukhus, vårdcentral och kommun, vilket 
ska vara genomfört år 2027.  

Det demografiska trycket, framförallt det växande antalet äldre och yngre, ökar kravet på att den 
kommunala verksamheten effektiviseras. Verksamheterna måste arbeta med effektiviseringar som ger 
snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder exempelvis 
förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering möjliggör. Alla 
verksamheter behöver driva en utveckling som tillvaratar digitalisering i syfte att hantera ökade 
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verksamhetsvolymer med mindre resurser utan att kvaliteten försämras. Ett bättre utnyttjande av teknikens 
och digitaliseringens möjligheter ger möjlighet till att använda befintliga resurser mer effektivt.  

 

Omställningen till en god och nära vård syftar till (SOU 2020:19) är att utveckla en modern, jämlik, 
tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård som är hållbar över tid. Kommunernas roll som 
sjukvårdshuvudmän kommer att lyftas fram och fokus flyttas från slutenvård till primärvård. I samband med 
detta arbete breddas begreppet primärvård till att också innefatta den kommunala hälso- och sjukvården.  

I det framtida arbetet med omställningen är samverkan mellan huvudmännen avgörande för att på bästa, 
effektivaste och patient säkraste sättet kunna utföra en god och säker vård. När hälso- och sjukvård utförs i 
hemmet medför det att specifika kunskaper och kompetenser måste finnas hos utförarna. Den kommunala 
hemsjukvården kommer därmed att ha samma kvalitetskrav, samma behov av resurs- och kompetensbehov 
som hälso- och sjukvård utförd av regionen.  Omställningen till en mer nära vård kommer att förändra och 

öka de kommunala insatserna. Primärvårdsreformen och ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 
träder i kraft den 1 juli 2021. Enligt utredningens målsättning ska hela denna omställning vara genomförd 
2027. För att kunna möta framtidens utmaningar och möjligheter gällande omställningen till God och Nära 
vård, krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete på micro, meso och macro nivå. En viktig del handlar om 
att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. 

Arbetslösheten och kostnaderna för försörjningsstöd förväntas att fortsätta öka och tendenserna i samhället 
visar att det kommer att vara över en tid. Försörjningsstödets utveckling hänger ihop med 
arbetsmarknadens utveckling samt vilka kompetenser arbetsmarknaden har behov av. För att få lägre 
kostnader för försörjningsstöd krävs att det finns så kallade enklare arbeten för dem som saknar utbildning 
för kvalificerade jobb. Andelen hushåll med försörjningsstöd beräknas öka kommande år, dels beroende på 
att nyanlända går ut ur sin etablering och dels för att bristen på enklare arbeten är större.  

Många av de som söker försörjningsstöd står långt från arbetsmarknaden och kräver fler riktade insatser för 
att bli anställningsbara.  

Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med samarbete och samverkan kring den 
gemensamma klientgruppen och målet med minskat försörjningsstöd. Genom att öka antalet 
arbetsmarknadsanställningar i kommunens verksamheter ger vi fler människor en viktig arbetslivserfarenhet 
som i sin tur kan hjälpa dem uppnå egen försörjning. Vi ska fokusera på att bryta bidragsberoende bland 
annat genom heltidsaktivering där krav ställs på individer att aktivt delta i insatser efter egen förmåga.  

Det fortfarande pågående Corona-utbrottet kan komma att få långtgående effekter i samhället på lokal, 
nationell och global nivå. Vilka konsekvenser detta kan leda till för välfärdnämndens verksamhet de 
kommande åren är inte möjligt att beräkna.  

Våld i nära relationer ökar enligt en bedömning för landet i stort i spåren av covid-19. Den ekonomiska 
konsekvensen kan medföra ett utökat behov av placeringar samt skyddat boende. Regeringen gör en 
satsning i form av generella statsbidrag för att förstärka kommunernas arbete för återfallsförebyggande 
insatser mot våld i nära relationer, exempelvis behandlingsinsatser för att få personer som utövar våld mot 
närstående att förändra sitt beteende.  

Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i kommunen ska 
ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. 

Riktade statsbidrag  

I spåren av pandemin har regeringen anslagit kommunerna ett antal riktade statsbidrag för att höja 
kvaliteten inom vård och omsorg. En osäkerhet finns kring flera riktade statsbidrag vilket påverkar 

möjligheterna för nämnden att planera och prognostisera de ekonomiska förutsättningarna. Riksdagen kan 
besluta om nya statsbidrag under löpande budgetår.  

Äldreomsorgssatsningen; En ny permanent möjlighet till riktat statsbidrag införs för en långsiktig bred 
satsning. Kommunens tilldelning uppgår till 5,2 mnkr per år efter befolkningsstorlek. Bidraget får användas 

till ökad bemanning, kvalitet i omsorgen, för att främja ett hållbart arbetsliv inom omsorgen, för kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte, ökad kunskap och kompetens inom äldreområdet, för att öka antalet platser i särskilt 
boende (vård- och omsorgsboende) och antalet bostäder för äldre personer på den ordinarie 
bostadsmarknaden och för att stödja och utveckla anhöriga och närståendes insatser.  

Arbetsmiljö – återhämtningsbonus; För att förbättra arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal anslår 
regeringen 195 mnkr för 2021 respektive 650 mnkr per år för 2022 och 2023.  Detta sker genom förbättrad 
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arbetsmiljö, nya arbetssätt och arbetstidsmodeller. Kommunernas tilldelningsvillkor för bonusen framgår 

inte. En möjlig fördelningsgrund mellan kommunerna kan därmed bli efter i vilken omfattning pandemin 
drabbat respektive kommun.  

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen; Under två år 2021–2022 anslår regeringen 31 mnkr. 

Satsningen riktas för att förbättra yrkessvenska hos personal inom vård äldreomsorgen, till exempel 
vårdbiträden och undersköterskor. Fördelningsgrund mellan kommunerna framgår inte. Utbildningen sker 
inom Komvux.  

Investeringsstöd för äldrebostäder: En halv miljard kommer att finnas kvar till och med 2023. 

Nyckeltal 
Övergripande nyckeltal som ger en bild av verksamheten. Kostnadsmässigt, kvalitet, personal, faktaantal 
skolor/boenden/timmar mm. 

Utgår från Kolada. Släpar ett år på vissa dock visar trend. 

Individ och familjeomsorg 2017 2018 2019 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, (%) 

Liknande kommuner IFO 25,5 25,5 15,0 

Munkedal 90,4 72,6 35,0 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, tkr 

Liknande kommuner IFO 10 000 11 000 7 000 

Munkedal 27 000 25 000 15 000 

 Äldreomsorg 2017 2018 2019 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

2,6 3,2 1,5 

Munkedal 13,8 16,2 14,9 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, tkr 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

4 000 5 000 2 000 

Munkedal 20 000 23 000 22 000 

 LSS 2017 2018 2019 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) Liknande kommuner LSS 0,4 0,6 -0,5

Munkedal 0,3 0,6 -1,5

Befolkningsprognos inom verksamhetsområde 

Målgrupp 
Utfall 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Prognos 

2023 

Prognos 

2024 

65–79 år 1 938 1 936 1 918 1 875 1 870 

80–89 år 589 595 616 667 705 

90-W år 130 141 144 148 150 

Prognos befolkning 65+ 2 657 2 668 2 677 2 690 2 725 

0–64 år 7 925 7 962 8 003 8 040 8 020 
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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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-14 Dnr: VFN 2021-000034 

Handläggare: 

Veronica Larsson 

Tf. avdelningschef Vård och omsorg 

Uppsägning av lokaler för Anhörig- och 

frivilligcentrum och Träffpunkten  

Förslag till beslut 

 Välfärdsnämnden beslutar att säga upp Anhörig- och frivilligcentrum och 

Träffpunktens lokaler och flytta verksamheten till lokaler på torget.    

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden beslutade 2021-02-18 § 10 att; 

”Hyra Arbetsförmedlingens nya lokal på Munkedals Torg av Munkbo AB, för 

upplåtelse till ny butik och café för Nött & Nytt samt ny lokal för anhörigstöd och 

Träffpunkten.  

De lokaler som sedan tidigare hyrs på centrumtorget 4 för anhörigstöd och 

träffpunkten inte sägs upp förrän det är utrett att dessa verksamheter kan 

inrymmas i de nya lokalerna med nuvarande verksamhet i behåll, och utan att det 

inkräktar på möjligheten att inrätta trygghetsboende i centrum 4 samt 

trygghetszon i centrum med träffpunkten som nav. Förvaltningen får i uppdrag att 

utreda detta och återkomma till nämnden för beslut innan uppsägning av lokaler 

sker”.  

Träffpunktens lokaler på Centrumtorget 4 innefattar Anhörig- och frivilligcentrum, 

Träffpunkten och Café Drop-in. Kommunens anhörig- och frivilligcentrum vänder sig 

till den som har en nära släkting, vän, granne, kollega eller dylikt som på grund av 

sjukdom, ålder, funktionshinder, beroende eller missbruk har behov av stöd, 

omtanke, hjälp eller omsorg. Anhörigstödet erbjuder olika insatser som syftar till 

att underlätta för anhöriga som t ex samtal, möjlighet att träffa andra i en 

anhöriggrupp, delta i föreläsningar och kurser.  I lokalerna finns även Träffpunkten 

som erbjuder olika aktiviteter och gemenskap några gånger i veckan samt Cafe 

drop-in. Verksamheterna verkar för gemenskap, engagemang och delaktighet samt 

mångfald och tryggt samhälle för alla. Det är av vikt att verksamheten är placerad i 

centrum.  

Beslut att Nytt & Nött ska flytta in i nya lokaler, är taget av Välfärdsnämnden.  

De nya lokalerna ligger på bottenvåningen i samma byggnad som Träffpunkten är 

beläget idag. I förslaget om nya lokaler för Nött och Nytt finns även utrymme för 

anhörigstödets verksamheter och en flytt för dem från nuvarande lokaler erbjuder 

en mer tillgänglighetsanpassad lokal för verksamheten.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Uppsägning av nuvarande lokal gör att man utnyttjar alla de utrymmen som finns i 

de nya lokalerna och minskar kostnaderna.  

Beslutet för flytt av Nytt & Nött är redan taget och konsekvensen av att flytta 

anhörigstöd och Träffpunkten till samma lokaler kommer minska utgifterna 

motsvarande lokalhyran. Besparingen kommer bli 148 tkr/år. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-04-14 VFN 2021-000034 
Sida 

2(2) 

Barnkonventionen 

Att Anhörigstödet och Träffpunkten kommer vara i samma lokaler som Nött & Nytt 

medför ett med levande och öppet torg. Detta är av godo för alla kommuninvånare, 

även barn och unga, då det bidrar till en mer trygg zon runt torget då fler personer 

och generationer vistas i och rör sig i området.  

Miljö 

Förväntade synergieffekter av att ha olika inriktning på verksamheter centralt och 

under samma tak bidrar till att minska miljöpåverkan. Verksamheterna verkar 

också för en mer hälsosam livsstil som finns med i de nationella Agenda 2030-mål 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef Välfärd 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen 

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonom Välfärdsförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-05 Dnr: VFN 2021-000071 

Handläggare: 

Wivi-Anne Wiedemann 

Förstudie enligt investeringsprocessen - LSS 

gruppboende  

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt Välfärdsförvaltningen att beställa en 

förstudie av Samhällsbyggnadsförvaltningen för nybyggnation av ett LSS 

gruppboende.  

Sammanfattning 

I tidigare återrapportering gällande nybyggnation av LSS gruppbostad VFN 2019-54 

fastställde förvaltningen att de två tidigare prognoserna över behovet av platser 

inte längre är aktuella i den formen som beräknades 2018. Det behov som 

prognosen i återrapporteringen visar är att den gruppen barn och unga som skulle 

kunna söka plats på gruppbostad enligt LSS efter 18 års ålder och redan bor i 

kommunen är fem kommande under åren 2024–2028. Det är svårt att 

prognosticera antalet platser utifrån att dessa personer kan välja att bo hemma hos 

sina föräldrar. Förvaltningen kan inte heller förutsäga hur många personer som 

skulle kunna hamna i ett sjukdomstillstånd som ger ett behov av gruppbostad. 

Vidare går det inte heller att förutsäga eventuell inflyttning eller utflyttning av 

kommunmedborgare i behov av gruppbostad enligt LSS. 

I dagsläget finns det 18 boendeplatser fördelat på tre befintliga LSS gruppbostäder. 

Dessa bebos idag av 17 boende, vilket ger en tom plats som är avsedd för att ta 

hem en köpt plats under 2021.  

För att undvika att hamna i en situation där förvaltningen behöver köpa kostsamma 

platser under en längre tid när behov uppstår, så behöver byggnadsprocessen 

förberedas. Detta innebär att allt som kan förberedas innan själva upprättandet av 

gruppbostaden förbereds inom ramen för en förstudie. Förstudien ska kartlägga var 

boendet ska byggas, utformningen, inriktning och bygglov etc.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Utan en förberedande förstudie så kommer en nybyggnation att ta onödigt lång tid, 

vilket resulterar i kostsamma köpta platser. En nybyggnation av en gruppbostad 

innebär alltid en investering av medel.  

Barnkonventionen 

Barn kan bli indirekt berörda som anhöriga till brukare som inte får plats på ett 

gruppboende i den kommun man bor i. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-05-05 VFN 2021-000071 
Sida 

2(2) 

Folkhälsa  

Folkhälsan gynnas av att kommunen tar ansvar för att kommuninvånarna kan bo 

kvar i sin folkbokföringskommun och i sitt sammanhang 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef SHB 

Nämndsekreterare VFN 

Nämndsekreterare SHB 

Avdelningschef Stöd 

” 
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Belagda platser per Särskilt boende
Allégården 1 – Totalt 30 platser

• 30 platser alla med en demensproblematik. 28 personer av 30 är över 80 år, varav 10 över 90 år.

Allégården 2 – Totalt 24 platser

• 24 platser, alla med en demensproblematik. 16 personer är över 80 år, varav 9 över 90 år.

Ekebacken – Totalt 16 platser

• 9 platser varav en med demensproblematik och 7 personer över 80 år, varav 4 över 90 år.

Sörbygården – Totalt 28 platser

• 26 platser varav 14 med demensproblematik och 25 personer över 80 år, varav 12 över 90 år. 

Dinglegården – totalt 14 (30)

• 7 platser säbo och 9 rum korttids, varav 7 kan dubbelbeläggas. 5 personer över 80 år, varav 4 över 90 år.

Procent med demensproblematik

• 96  belagda platser varav 69 personer med demensproblematik =72 %

Procent med över 80 år

• 96 belagda platser varav 81 personer över 80 år =84%

• 96 belagda platser varav 39 personer över 90 år=41%
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Bistånd / hemtjänsten per område

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Centrum

Antal 56 55 52 49

Egenvård 36 59 54 64

Beviljad hemtjänst 1767 1508 1108 1288

Totalt 1803 1572 1162 1352

Stale

Antal 26 28 25 25

Egenvård 12 12 12 2

Beviljad hemtjänst 946 863 735 762

Totalt 958 875 747 764

Ytter

Antal 45 45 45 44

Egenvård 51 50 44 40

Beviljad hemtjänst 1472 1492 1356 1542

Totalt 1523 1542 1400 1582
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Forts.hemtjänsten per område

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Dingle

Antal 33 36 33 32

Egenvård 26 31 30 30

Beviljad hemtjänst 1011 943 981 920

Totalt 1037 974 1011 951

Hällevadsholm

Antal 24 23 26 24

Egenvård 18 20 17 18

Beviljad hemtjänst 706 689 733 675

Totalt 724 709 750 693

Hedekas

Antal 32 31 30 31

Egenvård 10 10 10 10

Beviljad hemtjänst 886 876 818 960

Totalt 896 886 828 970
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Hemtjänsten

Beskrivning av hemtjänsttimmar april 2021:
• En minskning av hemtjänsttimmarna med 29 tim. 

• Antal brukare 209 st (211st) Genomsnittsbeviljade timmar 
enligt SoL: 27,8 exkl. HSL (föregående månad 27,7)

• Egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård: En 
ökning till 122tim/mån i februari (111 tim vid årets start).
Skillnad från föregående år, att Vårdval rehab numera 
också skickar uppdrag.
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Övrig information från bistånd
Bo listan:

• Inga lediga platser på SÄBO. 7 platser på Ekebacken (intagningsstopp). 

• 7 personer på listan som är beviljade SÄBO, varav 5 väntar hemma på flytt och 2 är på korttiden. 

• 1 person väntar på överflyttning från ett SÄBO till ett annat. 

Nya ansökningar SÄBO: 

• 4 st i april  (6)  2 st väntar på korttiden, 5 st väntar hemma

• Inga avslag och inga återtagna ansökningar

Beviljade beslut: under redovisad månad (historik föregående månad)

• Korttid: 11 st (Föregående månad: 16)

• Säbo: 7 st (Föregående månad: 7)

• Växelvård: 2 st (Föregående månad: 0). 

”Trygg och säker utskrivning” – Inga betaldagar. 

• Kommer under våren uppdatera kommunala rutiner i alla verksamheter – utveckla samarbetet internt runt SAMSA och Sip -
Samordnad Individuell Plan.

• Psykiatriavdelningarna har stora svårigheter i planeringsarbetet och samarbetet i SAMSA samt rutinerna i lagen om trygg och 
säker utskrivning. Detta har dock inte lett till betaldagar.

• Kontakt är tagen med ny chef för Öppenpsykiatriska mottagningen i Munkedal – för omtag när det gäller samverkan kring 
SAMSA.

• Utvecklingsarbete med mål att ta hem alla den dag då de är utskrivningsklara. (detta arbete har förstås påverkats av Covid-19)

FÖRENKLAD utskrivning

• Fortsätter – inneburit mycket avvikelser men inga betaldagar. Ett fantastiskt samarbete med vårdcentral och våra olika 
tvärprofessioner internt och externt.
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Avdelning Stöd
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Ekonomiskt bistånd 2021
Ekonomiskt 
bistånd 2021

Etablering Totalt antal 
Månad Antal hushåll Summa total Varav unga vuxna Summa Antal hushåll Summa barn 0-17 år

Januari 116 952 700 24 151 308 2 28 842 62
Februari 125 956 783 30 234 845 2 24 015 63
Mars 132 1 138 886 32 237 511 1 57 163 71
April 132 1 073 085 29 199 639 1 3 295 71
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
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Ekonomiskt bistånd 2020
Ekonomiskt 
bistånd 2020

Etablering Totalt antal barn 0-17

Månad Antal hushåll Summa total
Varav unga 

vuxna Summa Antal hushåll Summa i samtliga hushåll
enl Socialstyrelsen

Januari 119 1 062 983 14 126 609 6 42 958 81
Februari 113 877 500 18 122 747 8 44 477 77
Mars 121 1 055 321 21 159 765 7 49 162 76
April 120 1 097 113 22 180 374 4 13 559 82
Maj 120 948 182 26 188 882 2 9 509 75
Juni 140 1 225 598 35 278 656 2 9 146 88
Juli 148 1 196 112 45 318 004 5 20 042 88
Augusti 113 837 133 22 137 113 2 35 461 93
September 111 953 408 22 195 081 0 0 67
Oktober 111 904 077 24 164 860 3 18 411 65
November 103 935 499 23 190 310 0 0 63
December 123 1 109 294 29 235 029 1 15 032 66
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Ekonomiskt bistånd 2019

Ekonomiskt
bistånd 2019 

Etablering
Totalt antal barn 0-
17

Månad Antal hushåll Summa total Varav unga vuxna Summa Antal hushåll Summa i samtliga hushåll
enl Socialstyrelsen

Januari 79 699 443 11 82 300 15 101 102
Februari 80 657 496 13 89 894 9 79 829
Mars 85 688 185 16 129 093 16 146 046
April 96 766 795 15 114 538 17 141 599
Maj 93 785 404 13 96 526 18 149 633 64
Juni 98 837 207 15 108 217 17 141 819 59
Juli 101 775 379 15 108 460 17 136 597 63
Augusti 89 688 055 12 80 307 15 139 790 76
September 97 754 921 15 87 327 21 156 969 74
Oktober 114 1 020 400 13 89 241 12 99 016 84
November 100 902 643 14 100 978 10 48 041 86
December 113 1 051 343 19 139 247 11 50 439 77
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Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till Riktlinjer - Vägledning vid 

handläggning av ansökningar om bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS. 

Riktlinjerna ersätter ”Vägledning vid biståndsbedömning enligt SoL och LSS”. 

Dnr KS 2013-349   

Sammanfattning 

Det befintliga styrdokument som finns är ”Vägledning för biståndsbedömning enligt 

SOL och LSS, som fastslogs av Kommunstyrelsen 2013-11-13 § 200, reviderades  

2014-01-22 § 14 och slutligen 2015-02-11 § 28. 

Välfärdsnämnden gav 2019-02-21 § 18 dnr 2019-36, förvaltningen i uppdrag att 

revidera riktlinjer för myndighetsutövning inom äldreomsorg, socialpsykiatri och 

LSS. 

Välfärdsnämnden gav 2019-11-21 § 85 dnr 2019-144, förvaltningen i uppdrag att 

revidera riktlinjer för biståndsbedömning samt genomföra anpassning av 

kvalitetsnivåer inom hemtjänst.  

Besluten avser samma dokument, ”Vägledning för biståndsbedömning enligt SoL 

och LSS”. 

I november 2018 granskade kommunrevisorerna Kommunstyrelsens styrning och 

kontroll över hemtjänsten. En av de rekommendationer som då lyftes fram i 

rapporten var att en revidering av de riktlinjer och rutiner som rör 

myndighetsutövandet görs. Förvaltningen har därefter arbetat med förändringar. 

Utifrån uppdaterad rättspraxis och utarbetade förändringar, har förslag på reviderat 

dokument upprättats. Där har bland annat en tydlig förändring skett gällande 

beviljade timmar enligt socialtjänstlagen. 

Välfärdsnämnden behandlade ärendet vid möte 2021-03-18. Ärendet återupptogs  

2021-04-22, i avvaktan på eventuella synpunkter. Inga synpunkter inkom. 

Välfärdnämnden beslutade då att synpunkter ska inkomma till handläggaren senast 

2021-04-30 och återuppta ärendet i maj 2021 för beslut. 

Handläggaren har omarbetat tidigare utskickat arbetsmaterial genom att skriva in 

synpunkter som inkommit från ledamöter och gjort vissa förtydliganden som 

tidigare efterfrågats. Dessa tillägg och ändringar framgår i materialet med röd text. 
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Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 
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Nämndsekreterare VFN för registrering, expediering och publicering av färdigställt 

material. 
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1. Allmänt 

1.1 Syfte med vägledningen 

Vägledningen skall bidra till att beslut som fattas av olika handläggare blir så 

lika som möjligt, när förutsättningarna är lika. Vägledningen är baserad på 

gällande lagar, anknyter till policydokument samt övergripande dokument. 

 

Vägledningen är underordnad lagen. Individuell bedömning skall alltid göras i 

lagstiftningens anda och med vägledningen som stöd. 

1.2 Styrande lagstiftning 

Socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialförsäkringsbalken (SFB), lag om 

färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst är lagstiftning som reglerar insatser för 

funktionshindrade. 

1.3 Anknytning till andra riktlinjer och 

anvisningar 

Socialstyrelsen utfärdar allmänna råd och föreskrifter som publiceras i SOSFS, 

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsen utfärdar också 

meddelandeblad för att redovisa sin uppfattning i vissa frågor. (Hemsida 

http://www.sos.se) 

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar regelbundet cirkulär om nyheter 

och sina tolkningar i olika frågor. Hemsida http://www.skl.se 

 

VästKom, Västsvenska Kommunförbundets Samorganisation, är en 

sammanslutning av kommunförbunden i Västra Götaland. Uppgiften är att på 

regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen. I Västra 

Götaland finns 49 kommuner. 

Se vidare VästKoms hemsida www.vastkom.se 

 

Vårdsamverkan FyrBoDal (VSFBD) är en samverkansorganisation som arbetar 

enligt samverkansavtal mellan primärvård, länssjukvård och kommunerna i 

Fyrbodal samt Lilla Edets kommun. 

 

1.3.1 Beslut enligt SoL som komplement till SFB 

Hemtjänstinsatser enligt SoL ska inte kompensera försäkringskassans 

bedömning av omvårdnadsbehov och beviljad assistansersättning. 
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Personer med beslut enligt socialförsäkringsbalken kap 51 SFB beviljas endast 

i undantagsfall hemtjänstinsatser enligt SoL. Deras behov av stöd bedöms 

oftast rymmas inom beslutet om assistansersättning. 

Personer under 65 år har möjlighet att söka utökad assistansersättning och 

behov utreds och tillgodoses av försäkringskassan med stöd av lagen om 

assistans- ersättning. 

Personer över 65 år saknar möjlighet att söka utökade insatser enligt kap.51 

SFB . Vid tillkomna behov som ej tillgodoses inom aktuellt SFB-beslut kan 

ansökan enligt SoL göras. I första hand prövas dock om omvårdnadsbehovet 

kan tillgodoses inom befintligt assistansbeslut. 

 

1.4 Anmälan om avvikelser 

1.4.1 Lex Sarah 

Av 14 kap 2 § SoL och LSS 24 § a framgår att den som är verksam inom 

omsorgen om äldre personer eller personer med funktionsnedsättning ska 

vaka över att enskilda får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. 

Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande 

i omsorgerna om någon enskild ska genast anmäla detta till socialnämnden. 

Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, ska nämnden anmäla 

förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den 

som handlägger ärenden enligt dessa lagar eller lagen om assistansersättning. 

För anmälan om missförhållanden (Lex Sarah) finns särskild rutin inom 

socialförvaltningen. Rutin och anmälningsblanketter finns på Munkedals 

kommuns intranät. 

1.4.2 LSS - personskada 

I SOSFS 1996:17 framgår att om en person som omfattas av LSS skadas 

allvarligt ska anmälan göras till länsstyrelsen. Detsamma gäller om det 

inträffade inte orsakar allvarlig skada men att det är uppenbar risk för att 

sådan skada förelegat. För anmälan om allvarlig personskada finns särskild 

rutin på intranätet. 

 

1.4.3 Lex Maria 

Av 6 kap 4 § HSL framgår att om en person/patient drabbas av eller utsätts 

för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska vårdgivaren snarast 

anmäla detta till socialstyrelsen. Anmälan görs av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. 

 

1.4.4  Lex Maja 

Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar 

misskötta djur i sin tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet 
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att bryta sekretessen. Det är innebörden av den nya bestämmelsen, den så 

kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

 

1.5 Sekretess 

För den som är anställd inom socialförvaltningen gäller offentlighets- och 

sekretesslagens bestämmelser enligt OSL 7 kap 4 §. 

 

1.6 Delegation 

Rätt att fatta beslut om insatser regleras i kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

 

Tillämpningsföreskrifter gällande taxor och avgifter samt diverse 

omkostnadsersättningar beslutas i särskild ordning av socialnämnden. 

 

1.7 Samverkan 

Samverkan skall sökas med andra vårdgivare i syfte att uppnå ett gott 

behandlingsresultat. Internt är kommunens hemsjukvård, hemtjänst, 

rehabilitering, 

individ- och familjeomsorg och skola viktiga samarbetspartner, liksom 

Närhälsa (f.d. primärvård) och länssjukvård är det externt. Regionens barn- 

och vuxenhabilitering samt försäkringskassan är andra viktiga 

samarbetspartner. Samverkan sker ofta i samband med en vårdplanering. Den 

enskildes samtycke till samverkan är en förutsättning för informationsutbyte 

mellan olika huvudmän. 

 

1.8 Mål för insatser enligt LSS, SoL, HSL 

 

1.8.1 LSS 

Målet med LSS är att kompensera funktionshinder, dvs. det ska inte vara 

någon skillnad i levnadsvillkoren för människor med eller utan 

funktionsnedsättning. LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor, full 

delaktighet i samhällslivet och att få möjlighet att leva som andra. (5 § LSS). 

 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmande och integritet och bedrivas i samarbete med andra organ 
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och myndigheter. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatserna (6 § LSS). 

Kontinuitet, tillgänglighet, samordning och varaktighet ska karaktärisera LSS- 

insatserna. Insatserna ska anpassas efter den enskildes behov, som kan 

variera över tid. Den enskilde ska ha ett direkt inflytande över planering, 

utformning och genomförande av insatserna. 

 

1.8.2 SoL 

Socialtjänstlagens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Vägledande principer är 

helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, normalisering, 

flexibilitet, närhet och valfrihet. Socialtjänstlagen utgår från en människosyn 

om delaktighet och eget ansvar (1 kap 1 § SoL). 

 

1.8.3 HSL 

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och 

sjukvård åt dem som bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad 

för äldre människor med behov av särskilt stöd. Ansvaret innefattar också 

hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service för funktionshindrade i alla 

åldrar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i 

sin livsföring. Kommunen skall även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt 

dem som vistas i biståndsbedömd dagverksamhet. 

 

Genom överenskommelse med Västra Götalandsregionen omfattar 

kommunens hälso- och sjukvårdsansvar även ansvaret för sjukvård i hemmet 

(hemsjukvård). 

 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad (somatisk 

och psykiatrisk), rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar 

inte läkarinsatser. Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser. 

 

1.9 Goda levnadsvillkor enligt LSS - Skälig 

levnadsnivå enligt SoL 

Vid bedömning om en person har rätt till insatser enligt LSS ska den enskilde: 

 

 omfattas av någon av lagens tre personkretsar 

 

 ha ett behov av insatser 

 

 inte faktiskt tillgodose behovet på annat sätt 

 

 Genom insatserna ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. 
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 Vid bedömning om en person har rätt till bistånd enligt SoL ska den 

enskilde: 

 

 ha ett behov av insatsen 

 

 behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt 

 

 Genom insatserna ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

 

1.10 Jämförelse mellan "goda levnadsvillkor" och 

"skälig levnadsnivå"  

”I 5 och 7§§ LSS anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att 

leva som andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor. Detta innebär att målet 

med LSS är att personer med funktionsnedsättning inte ska ha sämre 

levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. 

 

Alla medborgare måste ibland acceptera att man inte kan uppnå det mest 

önskvärda, t.ex. att man inte kan få en bostad i ett särskilt område, åka på 

utlandssemester så ofta, och/eller till resmål, som man skulle önska. Strävan 

ska vara att tillgodose den enskildes önskemål inom rimliga gränser för vad 

som är goda levnadsvillkor/skälig levnadsnivå för alla medborgare. 

”Goda levnadsvillkor” innebär en högre kvalitet än skälig levnadsnivå. 

Som exempel på detta kan man jämföra hemtjänst enligt SoL och personlig 

assistans enligt LSS. Personlig assistans enligt LSS ger stora möjligheter för 

brukaren att välja assistent/er, bestämma vad assistenterna ska göra samt 

när och var assistansen ska utföras, t.ex. hemma, i samhället, på 

arbetsplatsen eller hos vänner. Vid utformningen av insatser enligt LSS ska 

den enskilde ha stort inflytande och självbestämmanderätt. Delaktighet, 

tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet är centrala begrepp i LSS. 

 

Skälig levnadsnivå enligt SoL ger inte samma starka rätt för den enskilde att 

ställa krav på innehåll och utformning av insatsen. När det gäller hemtjänst är 

innehållet i hjälpen fastställt i biståndsbeslutet. Möjligheten att påverka när 

eller var hjälpen ges och av vem är mindre i SoL. Ingenting i SoL hindrar 

emellertid att den enskilde ges möjlighet till betydande inflytande. 

 

Vid bedömningen av ”skälig levnadsnivå” för en person med långvarigt eller 

bestående funktionshinder, som inte beror på naturligt åldrande, kan man inte 

utan vidare likställa detta med vad som anses vara skäligt vid tillfälligt eller 

kortvarigt behov av bistånd. Det är av största vikt att bedöma varaktigheten i 

samband med att man bedömer vad som är skälig levnadsnivå enligt SoL för 

en person med funktionsnedsättning. 

 

Det finns en stor grupp personer med varaktiga funktionsnedsättningar som 

inte tillhör LSS personkrets och har behov av annat stöd än vad som kan 
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erbjudas enligt § 9 LSS. Man bör i dessa fall väga in att SoL anger att 

personer med funktionsnedsättning skall kunna leva som andra och vara 

delaktiga i samhällslivet. Detta förutsätter att den enskilde har tillgång till ett 

samordnat och anpassat stöd med syfte att stärka den enskildes möjligheter 

att leva ett självständigt liv. 

 

2. Vägledning för 

biståndshandläggning enligt 

socialtjänstlagen, SoL 

 

Denna vägledning avser främst handläggning av ärenden inom äldreomsorg 

och till personer med funktionsvariationer och ska vara ett stöd för 

biståndshandläggare i deras utredningsarbete och beslutsfattande. 

 

Vägledningen, som har sitt ursprung i socialtjänstlagen och tidigare 

socialnämndens inriktningsmål, ska säkerställa att de beslut som fattas är 

tagna mot en likartad bakgrund, även om handläggare/beslutsfattare är flera. 

Vägledningen tydliggör också Munkedals kommuns bedömning av begreppet 

”skälig levnadsnivå” vid beslut om insatser. 

 

Det är alltid den enskildes individuella behov och förhållande som ska 

bedömas och ligga till grund för beslut om insatser och utformningen av dem. 

 

Insatser omprövas årligen eller vid förändrade behov. 

2.1 Styrande lagstiftning 

Socialtjänstlagen är den lagstiftning som främst styr handläggningen inom 

äldreomsorgen och är en ramlag som anger mål och inriktning för 

kommunens socialtjänst. Lagen innehåller både skyldigheter för kommunen 

och rättigheter för den enskilde. Myndighetsutövningen har stöd i rådande 

rättspraxis på området. 

 

Rätten till bistånd regleras enligt: 

 

4 kap 1§ SOL: 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt. 

 

73



 

 

Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 11 av 46 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 

 

5 kap 7§ SOL: 

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 

samhällets gemenskap och att leva som andra. 

 

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull 

sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes 

behov av särskilt stöd. 

 

Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av 

sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 

 

2.2 Ansökan om bistånd 

Den enskilde är ansvarig för sitt liv och sina beslut samt att själv försöka 

tillgodose sina behov. Det kan t.ex. innebära att ta del av information och 

erbjudande av aktiviteter och samvaro eller byte av bostad när behoven 

förändras. 

 

Den enskilde har rätt till bistånd när han/hon inte själv kan tillgodose sina 

behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Vid ansökan om bistånd görs 

en individuell prövning av den enskildes rätt till bistånd för ”sin livsföring i 

övrigt”, ”skälig levnadsnivå” och ”självständigt liv”. Utredningen ska ge 

underlag för en helhetsbedömning av den enskildes situation och behov och 

utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt 

liv. 

 

I utredningen ska den enskildes aktuella omvårdnadsbehov, behov av social 

stimulans, aktiviteter och intressen framgå. 

 

Enligt kommunstyrelsens inriktningsmål ska den enskildes delaktighet och 

inflytande öka. Utredningen ska genomföras i samråd med den enskilde. När 

rätt för bistånd föreligger ska den enskilde erbjudas möjlighet att påverka 

utformningen av insatserna inom ramen för biståndsbeslutet. 

 

2.2.1 Avslag på ansökan 

Avslag på ansökan om bistånd enligt 4 kap §1 SoL lämnas skriftligt och med 

motivering. Beslut enligt socialtjänstlagen kan överklagas till förvaltningsrätt. 

Överklagan ska inkomma till handläggare inom tre veckor efter att den 

enskilde har tagit del av beslutet. 
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Om förutsättningarna som låg till grund för beslut förändras finns möjlighet 

att ansöka om insats. 

2.2.2 Kommunens rapporteringsskyldighet 

Kommunen har en rapporteringsskyldighet gentemot Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) av ej verkställda gynnande beslut. 

Rapporteringsskyldigheten gäller samtliga former av bistånd enligt SoL som 

inte kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 

ska ske en gång per kvartal till länsstyrelsen, kommunens revisorer och 

kommunfullmäktige. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda ska 

meddelas när de verkställs. Se vidare ”Rutin för rapporteringsskyldighet och 

särskild avgift enligt socialtjänstlagen, SoL fr.o.m. 2006-07-01”. Beslutad av 

ledningsgruppen 2006-09-04. Se även meddelandeblad från Socialstyrelsen, 

augusti 2006 ”Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild 

avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen”. 

 

2.3 Insatser enligt socialtjänstlagen 

 

5 kap 4§ SoL: 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra 

 

5 kap 7§ SoL: 

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 

samhällets gemenskap och att leva som andra. 

 

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull 

sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes 

behov av särskilt stöd.  

Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av 

sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 

 

Utifrån SoL och socialtjänstens ansvar finns ett utbud av insatser som kan 

delas in under följande rubriker: 

 

•2.3.1  Förebyggande verksamhet 

•2.3.2  Stöd till närstående 

•2.3.3  Stöd i hemmet 

•2.3.4  Särskilt boende 

 

IBIC: 
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I Munkedals kommun arbetar man utifrån metoden och arbetssättet IBIC 

(Individens Behov I Centrum). IBIC ger stöd för att tillsammans med 

individen formulera nuläge och mål med fokus på de individuella behoven och 

det som är viktigt för individen. Det ger underlag för att kunna följa upp 

individens behov och resultat över tid, vilket är nödvändigt för att individen, 

verksamheten som utför stödet och ansvarig nämnd ska få kännedom om 

beslutade insatser ger önskat resultat och måluppfyllelse för individen. 

Resultat kan sammanställas på olika nivåer och ingå som ett av flera underlag 

för verksamhetsuppföljning och det bidrar till utvecklingen av en 

kunskapsbaserad socialtjänst. 

 

Kommunen utgår i sin indelning av insatserna från socialstyrelsens 

”Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 2003” som i sin 

tur är baserad på ”International Classification of Functioning, Disability and 

Health” (ICF). 

2.3.1 Förebyggande verksamhet 

3 kap 4 § SoL: 

Socialnämnden, i Munkedal kommunstyrelsen, ska i den uppsökande 

verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin 

hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 

 

Syftet med förebyggande insatser är att senarelägga behovet av omsorg och 

omvårdnad varigenom den enskilde får möjlighet till en tillvaro med 

bibehållen självständighet och med tillvaratagande av egna resurser. Insatser 

ska bidra till att skapa en social och kulturell miljö kring den enskilde och att 

frigöra och utveckla egna resurser samt bygga på självbestämmande och 

integritet. 

 

Förebyggande verksamhet i kollektiv form är öppen dagverksamhet, 

anhörigstöd/träffpunkter och andra kommunala aktiviteter. Dessa 

verksamheter erbjuds även utan biståndsbedömning och beslut enligt SoL. 

2.3.1.1 Uppsökande verksamhet 

Enligt 3 kap 1 § SoL anges att den uppsökande verksamheten ska främja 

goda levnadsförhållanden i kommunen. 

 

Syftet med den uppsökande verksamheten är att årsvis nå alla 80-åringar för 

att: 

 

 Presentera förebyggande insatser med målsättningen att så många 

som möjligt ska klara sig utan insatser så länge som möjligt. Det 

innebär fallprevention, information om tekniska hjälpmedel, 

frivilligverksamhet, närståendestöd, öppen 
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dagverksamhet/träffpunkter samt en beskrivning av övriga 

verksamheter, vart man vänder sig och hur man ansöker om stöd. 

 

Uppsökande verksamhet bedrivs av kommunens folkhälsostrateg. 

 

Uppsökande verksamhet bedrivs också av handläggare i socialtjänsten från 

två utgångspunkter: 

 

 Uppsökande verksamhet utifrån inkomna anmälningar/ansökningar 

 Uppsökande verksamhet i samverkan med Närhälsan i Munkedal. 

 

2.3.1.2 Anhörig- och frivilligcentrum/öppen dagverksamhet 

Anhörig- och frivilligcentrum samt öppen dagverksamhet erbjuder utan 

biståndsprövning aktiviteter för att förebygga ensamhet och isolering. 

 

2.3.1.3 Stöd och råd 

Stöd och råd erbjuds via anhörig- och hälsosamordnaren i form av 

information till olika grupper. Exempel på aktiviteter är anhörigträffar, 

samtalsgrupper och riktade aktivitetsgrupper. 

 

2.3.1.4 Informationsträffar 

Informationsträffar hålls regelbundet. Externa föreläsare och underhållare 

engageras även enligt önskemål. 

 

Informationen kan gälla medicinska frågor, etik och samhällsinformation. 

Träffarna syftar till att öka anhörigas kunskap om vård och omsorg. 

 

Äldreomsorgs-, Psykiatri- och LSS-handläggare har informationssamarbete 

inom respektive ansvarsområde. 

 

2.3.1.5 Öppen dagverksamhet 

Öppen dagverksamhet kräver ingen behovsbedömning. Verksamheten riktar 

sig till personer som bor kvar i sitt ordinära boende, som känner behov av 

gemenskap och vill bryta sin isolering.  

  

2.3.2 Stöd till personer som vårdar eller stödjer en 

närstående 

SoL 5 kap 10 §. 

Socialnämnden (i Munkedal kommunstyrelsen) ska erbjuda stöd för att 

underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 

eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 
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Stöd till anhörig består både av öppna verksamheter och individuella 

biståndsbeslutade insatser enligt SoL. Syftet är att underlätta och stötta 

anhöriga i deras insatser för sina närstående i egna hemmet. Målsättningen är 

att möjliggöra kvarboende, självbestämmande och integritet. 

 

Socialstyrelsen definierar begreppet närstående som: 

En vuxen person, 18 år eller äldre, som uppfattar att hon eller han ger stöd 

minst fyra timmar i veckan till någon närstående person som är 65 år eller 

äldre. Med stöd menas hushållsarbete, personlig vård, tillsyn och emotionellt 

stöd, transporter, sköta ekonomin, organisera det stöd och den vård som ges 

av andra o.d. När det gäller tjänster som den äldre eller de närstående får 

används uttrycken ”stöd” och ”service”. (Socialstyrelsens publikation 

”Närstående till äldre-deras behov och användning av stöd”, dat 2007-05-07). 

 

Munkedals kommun använder begreppet anhörig som synonymt med 

närstående.  

 

Makars gemensamma ansvar 

Av äktenskapsbalken (6 kap 1§ ÄB) framgår att makar, var och en efter sin 

förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma 

och personliga behov ska tillgodoses. Enligt ÄB 1 kap 4§ skall makar fördela 

utgifter och sysslor mellan sig. Det får anses normalt och rimligt att 

sammanlevande personer tar ett gemensamt ansvar för det gemensamma 

hemmet och att den som har förmåga att utföra de arbetsinsatser som krävs 

för hemmets skötsel bistår den som saknar förmågan. 

 

Att i övrigt hjälpa närstående eller få hjälp av närstående ska alltid vara ett 

fritt val. 

 

2.3.2.1 Träffpunkt/anhörigcentrum 

Träffpunkter/anhörigcentrum erbjuder utan biståndsprövning aktiviteter för 

att förebygga ensamhet och isolering. Målgruppen är pensionärer, men en 

speciell satsning görs även för kommunens anhörigvårdare. 

 

2.3.2.2 Informationsträffar 

Informationsträffar hålls regelbundet. Träffarna syftar till att öka 

anhörigvårdarens kunskap och inflytande om vård och omsorg. 

 

2.3.2.3 Anhöriggrupper 

Anhöriggrupp, samtalsgrupp och andra grupper utformas utifrån ett personligt 

behov eller varierat intresse. Målsättningen är att delge varandra erfarenheter 

och personligt stöd i anhörigrollen. 
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2.3.2.4 Stöd och råd 

Stöd och råd erbjuds via anhörigsamordnaren i form av information till olika 

grupper. Exempel på aktiviteter är anhörigträffar, samtalsgrupper och riktade 

aktivitetsgrupper. 

 

2.3.2.5 Dagverksamhet 

Syftet är att möjliggöra social stimulans och aktivitet i gemenskap med andra 

och för att bibehålla och förbättra de funktioner som den enskilde har kvar, 

samt att erbjuda stöd och avlösning för anhöriga. Dagverksamhet är till för 

personer som har nedsatt fysisk, psykisk hälsa och/eller rörelseförmåga och 

som av egen kraft inte kan ta sig ut i samhället och naturligt uppsöka 

träffpunkter. Den enskilde kommer till dagverksamhet 1-3 dagar i veckan. 

 

Kommunen har också en dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

vilken är utformade efter behov av social stimulans och rutin i vardagen. Den 

enskilde kommer till dagverksamhet 1-3 dagar i veckan. Arbetsterapeut finns 

som resurs tillsammans med personal. 

 

2.3.2.6 Korttidsvistelse  

 

Korttidsplats 

Vistelse på korttidsplats kan beviljas den som har ett omfattande tillsyns- och 

omvårdnadsbehov som sträcker sig över hela dygnet, och som bedöms kunna 

vara av övergående karaktär. Behovet ska inte kunna tillgodoses i det egna 

hemmet trots insatser från hemtjänsten. Detta kan t.ex. omfatta: 

 

 Personer som är utskrivningsklara, men som av olika orsaker inte kan 

återgå direkt till sitt ordinära boende. 

 Personer i väntan på särskilt boende. 

 Personer i behov av vård i livets slutskede som inte önskar vårdas 

hemma. 

 Personer vars närstående behöver en enstaka avlösnings period. 

 

Vistelse på korttidsplats beviljas tidsbegränsat utifrån en individuell 

bedömning. 

 

Växelvård 

En växelplats är en form av korttidsvistelse. Insatsen beviljas om behov av 

avlösning för anhörigvårdare föreligger. 

2.3.2.8 Avlösning i hemmet 

För avlösning i hemmet gäller följande: 

 

 Avlösning innebär att en personal kommer till den enskildes bostad och 

avlöser den som vårdar närstående. Insatsen innebär att 

omvårdnadsbehov och tillsyn tillgodoses.  
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 En individuell bedömning av den vårdades hjälpbehov görs alltid. 

Vårdbehovet skall vara så omfattande att det finns behov av daglig 

personlig omvårdnad och tillsyn under hela dygnet. 

 Avsikten är inte att avlösningen skall kunna vara en ersättning för 

hemtjänst. 

 Avlösning ges av hemtjänsten 

 

2.3.3 Stöd i hemmet – hemtjänst/boendestöd 4 kap 1 § 

SoL 

Stöd i hemmet-hemtjänst, är en hjälp till självhjälp där den enskilde ska ta så 

aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna. Syftet med insatserna är att de 

ska möjliggöra ett kvarboende med förutsättningar till självständighet och 

trygghet. Biståndet grundar sig på vad skälig levnadsnivå är. 

Stöd i hemmet - Boendestöd riktar sig till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar samt personer med samsjuklighet. Syftet med 

insatserna är att de ska möjliggöra ett kvarboende med förutsättningar till 

självständighet och trygghet. Biståndet grundar sig på vad skälig levnadsnivå 

är.  

 

2.3.3.1 Att tvätta sig (dusch alt. tvätta sig)Att tvätta och torka hela kroppen 

eller delar av den genom att använda vatten och lämpliga material och 

metoder för att en och torr såsom att bada, duscha, tvätta händer och fötter, 

ansikte och hår och att torka sig med handduk – beviljas som regel max tre 

gånger i vecka. 

2.3.3.2 Kroppsvård (vård av hud) 

Att vårda de delar av kroppen som kräver mer än att tvätta och torka sig 

såsom hud, ansikte, tänder, hårbotten, naglar och könsorgan. 

 

2.3.3.3 Att sköta toalettbehov 

Att planera och genomföra uttömning av mänskliga restprodukter. 

 

2.3.3.4 Att klä sig 

Att genomföra samordnade handlingar och uppgifter att ta på och av kläder 

och skodon i ordning och i enlighet med klimat och sociala villkor. 

 

2.3.3.5 Att äta/dricka 

Att genomföra samordnade uppgifter och handlingar för att äta mat som 

serveras, att föra maten till munnen och konsumera den på ett kulturellt 

acceptabelt sätt, skära eller bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, 

använda matbestick, att äta sina måltider till fest och vardags. Att fatta tag i 

en dryck som serveras, föra den till munnen och konsumera den på ett 

kulturellt acceptabelt sätt såsom att blanda, röra och hälla upp dryck för att 

dricka, öppna flaskor och burkar, dricka genom sugrör eller rinnande vatten 

från en kran eller källa. 
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2.3.3.6 Att sköta sin egen hälsa  

 handräckning läkemedel (se bilaga egenvård) 

 diet 

 fysisk aktivitet 

 beroendeproblematik 

 promenad, 2 gånger/vecka 

 regelbundna hälsokontroller  

 

 

2.3.3.7 Att skaffa varor och tjänster  

Att välja, anskaffa och transportera alla varor och tjänster som krävs för det 

dagliga livet såsom att välja, anskaffa, transportera och förvara mat, dryck, 

kläder, rengöringsmaterial, bränsle, hushållsartiklar, husgeråd, kokkärl, 

hushållsredskap och verktyg; att anskaffa nyttoföremål och andra 

hushållstjänster. 

 

Post- och bankärenden beviljas i undantagsfall då de flesta idag sköts på 

annat sätt. Personal bör i första hand bistå den enskilde med att ansöka om 

god man om stöd med ekonomin föreligger. Hjälp med att betala räkningar, 

fylla i betalorder eller utföra autogirobetalning tillsammans med den enskilde 

beviljas i undantagsfall. 

 

Att handla och samla ihop dagliga förnödenheter, varudistribution 1 

gång/vecka. Övrigt i första hand via postorder. 

 

2.3.3.8 Att bereda måltider/Matdistrubition 

För de som ej kan bereda enklare måltider kan insatsen Matdistrubition 

beviljas. Kan kombineras med enklare beredning såsom frukost och 

kvällsmat. 

 

2.3.3.9 Att tvätta och torka textilier och kläder 

Syftet med beslut om stöd till tvätt och byte av sängkläder är att den enskilde 

ska beredas möjlighet att bo kvar hemma i en sund och hälsosam hemmiljö. 

Beslut om tvätt omfattar personlig klädsel och sängkläder, 1 gång varannan 

vecka. Gångkläder stryks vid behov. Enkel klädvård som att t.ex. sy i en 

knapp ingår. 

 

2.3.3.10 Att städa upp efter matlagning och diska 

Dagligen 

 

2.3.3.11 Att städa bostaden 

Beslut om städning prövas utifrån den enskildes möjligheter att helt eller 

delvis själv medverka i städningen. Syftet med beslut om städning är att den 

enskilde ska kunna ha en sund och hälsosam hemmiljö. 
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Städning utförs i omfattningen två rum, kök, hall och badrum. Mindre mattor 

vädras och golv tvättas med mopp eller långborste. Ändamålsenligt 

städmaterial ska tillhandahållas av den enskilde. Städning utförs var tredje 

vecka. 

 

Mer omfattande städning beviljas endast i undantagsfall om det bedöms 

nödvändigt för att säkerställa en skälig levnadsnivå. Tillfälliga insatser som 

t.ex. avfrostning av frys kan ingå om det bedöms vara avgörande för 

möjlighet till förvaring. 

 

Om bostaden är större än två rum och den enskildes önskemål är att få hela 

bostaden städad, kan detta göras genom städning av olika rum varje gång. 

Detta innebär att under en längre tidsperiod kan större bostäder städas i sin 

helhet. 

 

Fönsterputs kan, om den enskilde så önskar, ingå i insatsen städning. 

Insatsen utförs i två rum och kök, två gånger per år. 

 

2.3.3.12 Att avlägsna avfall  

Hjälp att sortera och transportera sopor som papper, glas och metall beviljas 

om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Sopor tas ut efter behov. 

2.3.3.13 Att ta hand om hemmets föremål  

Att vara behjälplig/förmedla kontakt för att underhålla och laga personliga 

föremål i bostaden och dess inventarier samt kläder. Försäkra sig om att 

hjälpmedel fungerar riktigt, vattna blommor samt ge mat till sällskapsdjur och 

husdjur i särskilda fall. 

 

2.3.3.14 Att genomföra dagliga rutiner  

Ex post, planera strukturera, stöd i daglig livsföring. 

 

2.3.3.15 Stöd till aktivitet och delaktighet  

Att komma iväg till sysselsättning, förening, dagverksamhet m.m. Gemenskap 

och meningsfullhet. 

 

2.3.3.16 Stöd i lärande och att tillämpa kunskap  

Att fatta beslut, lösa problem, läsa och skriva. 

 

2.3.3.17 Att hantera stress och andra psykologiska krav  

Samtal, social kontakt, tillsyn. Behovet ska i första hand tillgodoses genom 

insatsen ”Trygghetslarm” och i andra hand kan det tillgodoses genom 

telefonservice och i tredje hand beviljas ett besök under insatsen ”att hantera 

stress och andra psykologiska krav”. 

 

2.3.3.18 Att skapa och behålla relationer  

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner 
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Att samspela med människor på ett i sammanhanget socialt lämpligt sätt 

såsom att när det är lämpligt visa hänsynstagande och uppskattning eller att 

reagera på andras känslor. 

 

2.3.3.19 Aktiviteter och delaktighet 

Familjerelationer 

Att skapa och bibehålla släktskapsrelationer såsom med medlemmar av 

kärnfamilj, utvidgad familj, foster-, adoptiv- och styvfamilj, mer avlägsna 

relationer såsom kusiner, sysslingar eller lagliga vårdnadshavare. 

 

2.3.3.20 Ledsagning för att sköta kroppsvård och egen hälsa 

Behov av ledsagning kan uppstå vid förflyttning i en svårtillgänglig miljö eller 

vid genomförande av en aktivitet. Syftet med ledsagningen är att tillgodose 

behov av social stimulans men kan även vara t.ex. läkarbesök, om man 

behöver hjälp i kommunikationen med läkaren. 

Behovet av ledsagning för enbart förflyttning/transport, ska i första hand 

tillgodoses genom egen transport, kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor eller av 

närstående och anhöriga. Omfattningen ska stå i relation till sökandes övriga 

sociala liv och möjligheter till förflyttning och stöd. 

 

2.3.3.21 Förflyttning  

Exempelvis vändning och trappträning. 

 

2.3.3.22 Trygghetslarm 

Insatsen ska möjliggöra ett kvarboende i de fall då den enskilde upplever 

otrygghet och osäkerhet i sitt boende eller har svårigheter att på annat sätt 

påkalla hjälp. Det är viktigt att den som erbjuds trygghetslarmet förstår och 

kan hantera larmets funktioner. Om larmet används felaktigt bör det 

övervägas om larmet ska ersättas med andra insatser, t.ex. tillsyn. 

Kommunen tar ut en fast avgift per månad för trygghetslarm. 

 

2.3.3.23 Trygghetskamera 

Via dator kan personalen göra tillsyn istället för ett fysiskt besök på natten. 

Ingen ljudavlyssning eller lagring av bilder kan ske och personalen tittar bara 

i kameran vid den/de tidpunkter som överenskommits. Tillsyn via 

trygghetskamera ingår i maxtaxan för dig som har biståndsbeslut om tillsyn 

nattetid. Om du ”bara” är beviljad kamera och inga andra insatser tillkommer 

en avgift. Teknisk utrustning och trådlöst internet står kommunen för. 

 

2.3.3.24 GPS-larm 

Innebär att personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning med 

undantag för personer med kognitiv svikt kan insatsen aktivitet ges som 

digital lösning med GPS-larm. Insatsen går ut på att personen får ett larm 

med GPS för att på ett tryggt sätt kunna delta på aktiviteter eller gå hemifrån 

och kunna larma med vetskap om att hemtjänsten kan hitta en. 

 

2.3.3.25 Förenklad biståndshandläggning  
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Om du är 80 år eller äldre kan du ansöka om vissa service insatser enligt 

Förenklad biståndshandläggning. Se blankett under Relaterad information. De 

insatser man kan söka om enligt förenklad biståndshandläggning i Munkedals 

kommun är följande. 

 

Trygghetslarm 

Städ var 3:e vecka, (halveras vid parboende*) 

Tvätt var 14:e dag, (halveras vid parboende*) 

Renbäddning var 14:e dag 

Varudistribution 1 ggr/vecka 

* Tiden fördelas på paret. Ex: tvätt 60 min var 14:e dag blir då fördelat på 30 

minuter/person vilket då blir 60 min totalt 

 

2.3.4 Bostad i särskilt boende 

Socialtjänstlagen utgår från att varje individ först och främst ska ges 

möjlighet att bo kvar i sitt ordinära boende. Behovet av insatser kan dock 

vara så omfattande och svåra att planera, att tillräcklig trygghet och säkerhet 

inte kan skapas i det egna hemmet. I regel handlar det om stora 

omvårdnads- och trygghetsbehov som inte låter sig planeras och 

schemaläggas från hemtjänsten/boendestödet och hemsjukvården. Alla 

möjligheter till stöd för att bo kvar i det egna hemmet skall ha prövats. 

 

Särskilt boende beslutas enligt SoL då skälig levnadsnivå inte kan tillgodoses i 

det egna hemmet. 

 

För samtliga boendeformer enligt SoL gäller att boendet och omvårdnaden 

ska vara så utformade att den enskildes förmåga och resurser tillvaratas. 

Boendeformerna för bostad i särskilt boende i Munkedals kommun är 

utformade som vård- och omsorgsboende. Boendeformerna kan utifrån behov 

riktas mot demens, psykiatri och somatik. 

 

I särskilt boende utgår avgift för hyra, mat och övriga levnadsomkostnader av 

den enskilde. En hemtjänstavgift tas ut, dock aldrig högre än att den enskilde 

blir garanterad en skälig levnadsnivå. Detta är ett högkostnadsskydd som 

regleras enligt den s.k. maxtaxan. 

2.3.4.1 Önskemål om ett specifikt särskilt boende 

Om den enskilde har önskemål om ett visst särskilt boende, en viss adress 

etc. skall detta framgå i ansökan och tillmötesgås om det är möjligt. Om det 

inte går att verkställa skall delavslag ges, dvs. särskilt boende beviljas men 

avslag ges på det specifikt önskade boendet. 

2.3.4.2 Parbogaranti 

Socialtjänstlagen ger makar och sammanboende rätten att bo tillsammans på 

ett boende om de så önskar, även om endast en av dem bedöms ha behov av 

det. För att det ska vara möjligt krävs att ett beslut om medboende tas enligt 
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SoL, vilket också gör det möjligt att överklaga detta beslut. Beslutet innebär 

inga andra insatser än möjligheten för en anhörig, i dessa fall kallad 

medboende, att bo tillsammans med sin behovsprövade make/maka. Beslutet 

medför ingen rätt för den anhörige att ta del av övriga insatser som 

tillhandahålls på boendet, utan den anhörige får klara sig själv på samma sätt 

som vid ett ordinärt boende. Däremot har den anhörige möjlighet att få 

prövat rätten till stöd enligt SoL, på samma sätt som om han/hon bodde kvar 

i ordinärt boende. Alltså rätt till hemtjänst, även om de beviljade insatserna 

då utförs av personal på boendet. 

2.3.4.3 Makars ansökan om särskilt boende 

Då båda makarna ansöker om särskilt boende, bedöms makarnas behov var 

för sig. 

(Se 2.3.4 Bostad i särskilt boende) 

 

I de fall då ena maken/makan får avslag på ansökan om särskilt boende, kan 

han/hon ändå flytta med sin omvårdnadsbehövande make/maka till det 

särskilda boendet (se 2.3.4.2 Parboendegaranti).  

2.3.4.4 Önskemål om att flytta till annat särskilt boende 

Den enskilde som önskar flytta till annat särskilt boende kontaktar 

enhetschefen för det nuvarande boendet. Vid önskemål om att flytta till 

särskilt boende i annan kommun kan enhetschef/biståndshandläggare vara 

behjälplig med en ansökan. 

2.3.4.5 Sökanden tackar nej till erbjudande om särskilt boende 

Om sökanden tackar nej till erbjudandet om särskilt boende som tillgodoser 

de behov den enskilde angett, och befinner sig på en korttids-/rehab-

/avlösningsplats avslutas vistelsen och sökanden får återgå till den ordinära 

bostaden och kan ansöka om stöd från hemtjänsten, i avvaktan på ny 

anvisning. 

 

Välfärdsnämnden har inget kostnadsansvar för en enskild som är 

utskrivningsklar och som själv vill kvarligga på sjukhus istället för att 

acceptera erbjudande om plats i särskilt boende eller hemtjänstinsatser. 

 

Enligt kommunens mål gäller kvarboendeprincipen både vid eget boende och 

särskilt boende. I vissa fall kan det dock, för att den enskildes vårdbehov skall 

tillgodoses bättre, bli aktuellt med en flyttning till annan vårdform. Detta 

gäller framför allt om en enskild utvecklar ett sjukdomsbeteende som kräver 

specialutbildad personal och anpassat boende endast finns tillgängligt på ett 

eller ett par ställen i kommunen. 

 

Behovet kan initieras av anhöriga eller enhetschef. Eventuellt beslut om 

flyttning skall alltid föregås av en vårdplanering tillsammans med den enskilde 

och dennes eventuelle företrädare. 
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2.3.4.6 Sökande från annan kommun 2 kap 3 § SoL 

En person som är boende i annan kommun och som vill flytta till Munkedal 

kan ansöka om insatser enligt 2 kap 3§ och 4 kap § 1 SoL. Ansökan prövas 

utifrån den enskildes omvårdnadsbehov och ska behandlas som att den 

enskilde är boende i kommunen. Därvid skall omständigheten att den 

sökandes behov kan tillgodoses i hens nuvarande hemkommun ej tas i 

beaktande. 

 

Av förarbetena till lagen anges att omfattande vård- och omsorgsinsatser 

innebär att den enskilde skall ha ett varaktigt behov av omfattande insatser 

som i princip behöver ges dygnet runt samtliga veckodagar. Kravet på 

varaktigt vårdbehov gör att bestämmelsen inte är tillämplig vid skador, som 

är av övergående karaktär. 

 

2.4 Jämkningar 8 kap 2 § SoL 

Hyra för särskilt boende, kostavgift och omvårdnadsavgift tas ut enligt av 

kommunen fastställd taxa eller hyresförhandlingar. När avgiften fastställs ska 

den enskilde garanteras ett förbehållsbelopp för egna behov. 

 

När man flyttar till särskilt boende har man rätt att i förbehållsbeloppet få 

räkna med dubbla hyror under max tre månader. Detta kan innebära att 

eventuell omvårdnadsavgift jämkas under tre månader. Vid avgiftsberäkning 

för makar där den ene bor i särskilt boende och den andre i eget ska hälften 

av makars sammanlagda inkomst ligga till grund för beräkningen. Om 

vårdtagarens inkomster är lägre än hemmavarande makes räknas avgiften 

endast på vårdtagarens inkomster. 

2.5 Avgiftsbefrielse 4 kap 2 § SoL 

Avgiftsbefrielse beviljas normalt inte utan hänvisning sker till beslut om 

försörjningsstöd på enheten för individ- och familjeomsorg (IFO). 

3. LSS 

 

Vägledning för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

3.1 Samlingsbegreppen funktionshindrad och 

funktionsnedsättning 

I vägledningen används begreppet "funktionsnedsättning” och 

"funktionshinder" som samlingsbegrepp. En funktionsnedsättning innebär 
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nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och funktionshinder 

innebär att det finns hinder i miljön för den som har en funktionsnedsättning. 

 

3.1.1 LSS - utgångspunkter i lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 

varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de 

behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken 

service de får. LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som 

människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. 

 

LSS är en kompletterande lagstiftning som träder in när annan lagstiftning 

inte räcker till för att garantera den funktionshindrade goda levnadsvillkor. 

Därför kallas LSS för plus-lag. En begäran om stöd och service från en person 

som ingår i lagens personkrets ska i första hand prövas enligt LSS om det är 

en insats som regleras i lagen, om den enskilde så önskar. Motivet till detta är 

att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. 

 

3.1.2 Avslag på ansökan 

Avslag på ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL lämnas skriftligt och med 

motivering. Beslut enligt socialtjänstlagen kan överklagas till förvaltningsrätt. 

Överklagan ska inkomma till handläggare inom tre veckor efter att den 

enskilde har tagit del av beslutet. 

Om förutsättningarna som låg till grund för beslut förändras finns möjlighet 

att ansöka om insats. 

3.1.3 Kommunens rapporteringsskyldighet 

Kommunen har en rapporteringsskyldighet gentemot IVO av ej verkställda 

gynnande beslut. Rapporteringsskyldigheten gäller samtliga former av beslut 

om insats enligt LSS som inte kunnat verkställas inom tre månader från 

beslutsdatum. Rapportering ska ske en gång per kvartal till IVO, kommunens 

revisorer och kommunfullmäktige. Beslut som tidigare rapporterats som ej 

verkställda ska meddelas när de verkställs. 

3.1.4 Grundläggande värderingar 

Omsorgen om funktionshindrade i Munkedals kommun ska präglas av 

socialtjänstlagens och LSS grundläggande värderingar, synsätt och 

förhållningssätt samt välfärdsnämndens uttalade mål. Samhällets socialtjänst 

vilar på demokratins och solidaritetens grund. 

 

Detta innebär att den enskilda människan 

 skall ges stöd att leva ett självständigt liv 
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 har eget ansvar för att klara sin livsföring (för sitt eget liv) 

 har rätt till integritet 

 har rätt att föra sin egen talan 

 skall vara delaktig 

 

Funktionshindrade med behov av hjälp och stöd skall 

 bemötas med respekt i dialog 

 ges insatser endast om den enskilde själv begär det 

 få sina behov individuellt prövade, tillgodosedda och anpassade 

 vara fullt delaktig i insatsernas utformande och utförande 

 få insatserna utformade så att de är lätt tillgängliga 

 få insatserna utformade så att de stärker förmågan att leva ett 

självständigt liv 

 

Barnperspektivet – När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas. (6a § LSS)  

Nedan enligt handbok från Socialstyrelsen ”Stöd till barn och unga med 

funktionsnedsättning” publicerad i juli 2012. Bestämmelserna infördes 2011-

01-01 om barnets bästa och barns rätt att komma till tals i LSS. I LSS 

framgår att barn skall få relevant information och ges möjligheter att framföra 

sina åsikter. Vidare ska barnets åsikter tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad. En konsekvensbedömning måste göras gällande 

olika beslutsalternativ som rör barnet innan beslut fattas. 

3.1.5 Allmänna principer 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger de 

funktionshindrade, som omfattas av lagen, möjlighet att få ett sammanhållet 

och individuellt utformat stöd. LSS är, jämfört med socialtjänstlagen och 

annan lagstiftning, en lag som tillkommit särskilt för personer som har stora 

funktionsnedsättningar. 

 

LSS ger den enskilde en ovillkorlig rätt att få den begärda insatsen om 

han/hon har behov av det för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Alla som 

omfattas av LSS personkrets och behöver stöd från kommunen ska i första 

hand få aktuella insatser med stöd av denna lag, om de begär det. 

Handläggaren är skyldig att informera den enskilde om detta. 

 

Den ovillkorliga rätten att få den begärda insatsen innebär emellertid inte att 

den enskilde alltid har rätt till det han/hon begär. Om utredningen visar att 

behovet är tillgodosett, eller att just den begärda insatsen inte behövs, skall 

ansökan avslås. Det kan exempelvis handla om att en person faktiskt inte har 

ett så omfattande behov att han/hon är berättigad till bostad med särskild 

service, utan att behovet kan tillgodoses med annat stöd i ordinärt boende, 

t.ex. ledsagning, personlig assistans eller korttidsvistelse. I så fall ska den 

enskilde informeras om alternativen och erbjudas att ansöka om detta. 

 

Av specialmotiveringen till 4 § LSS (proposition 1992/93:159 s 171) framgår: 
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”En framställan om stöd och service från en person som tillhör lagens 

personkrets bör i första hand prövas enligt denna lag om det gäller en insats 

som regleras i lagen, eftersom detta i allmänhet får antas vara till fördel för 

den enskilde. I andra hand kan en framställan prövas enligt socialtjänstlagen. 

När en prövning av behovet av insatser enligt denna lag görs är det ofta 

nödvändigt att samtidigt pröva om det därutöver behövs insatser enligt 

socialtjänstlagen.” 

 

SoL ger inte den enskilde en ovillkorlig rätt till en specifik insats utan 

kommunen kan erbjuda stöd i andra former under förutsättning att den 

enskildes behov kan tillgodoses och skälig levnadsnivå tillförsäkras. 

 

Myndighetsutövningen har stöd i rådande rättspraxis på området. 

3.1.6 Föräldrars ansvar för barn med funktionshinder 

Föräldrar/vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har ansvar, 

liksom 

andra vårdnadshavare (enligt föräldrabalken) för barnets personliga 

förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. 

Vårdnadshavaren ska också svara för att barnet får den tillsyn som behövs 

med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. 

 

I LSS finns inte någon samlad belysning av barnets situation. Det är därför av 

stor vikt att ett samarbete sker mellan avdelningarna Individ- och 

familjeomsorg och Omsorg om funktionshindrade. Det krävs ibland 

specialistkompetens och insatser från flera avdelningar. Om vårdnadshavaren 

ej samtycker till ett samarbete får det stanna vid ett utbyte av metod och 

kunskap. 

 

När det gäller insatser till barn ska man alltid väga in om de begärda 

insatserna faktiskt tillgodoser barnets behov. Det är inte bra för barn att ha 

alltför många kontakter och vistas i flera olika miljöer. Föräldrars behov av 

avlastning måste vägas mot barnets behov av trygghet och kontinuitet. Det är 

handläggarens ansvar att så långt som möjligt informera, motivera och 

erbjuda föräldrarna en helhetslösning för barnet, t.ex. växelvis boende i 

stödfamilj eller familjehem. 

 

3.2 Personkrets 

 

3.2.1 Definition av personkrets 1, 2 och 3, 1 § LSS 

 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
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2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga 

funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

 

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, 

om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

 

3.2.2 Personkretsutredning 1 § LSS 

En personkretsutredning kan vara komplicerad och kräva att man samlar in 

underlag och intyg från olika källor (observera att den enskildes medgivande 

krävs). Handläggaren ansvarar för och förfogar över vilka underlag och intyg 

som behövs för att kunna fatta beslut om personkrets. Är det uppenbart att 

den enskilde tillhör någon personkrets krävs ingen omfattande utredning med 

intyg/underlag från specialister. Däremot ska ställningstagande till 

personkrets alltid göras och dokumenteras i samband med beslut om insats. 

 

Alla personer med funktionsnedsättningar tillhör inte LSS personkrets. Därav 

namnet ”Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Lagen omfattar 

tre olika personkretsar varav personkrets 1 och 2 är diagnosstyrda medan 

personkrets 3 utgår från den enskildes behov av stöd i den dagliga 

livsföringen, orsakat av funktionsnedsättningar, oavsett diagnos. Ett beslut 

om personkrets kan tidsbegränsas. Det kan vara lämpligt att göra t.ex. i 

samband med bedömning av personkrets för barn vars utveckling kan vara 

svårbedömd eller för en vuxen person med sjukdom/skada som kan förbättras 

på sikt. 

 

Om inkomna intyg är otydliga är det viktigt att handläggaren återkopplar till 

intygsskrivaren och begär förtydligande. Intyg kan inhämtas från olika 

experter utöver läkare och psykolog. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan 

bidra med viktig information om en persons funktionsnedsättning i det dagliga 

livet. 

 

Personkretsbedömningen ska alltid göras före beslut om insats. Bedömning av 

personkrets utgör en del av beslutet och går att överklaga. 

Personkretsfrågan ska tillmätas stor betydelse i utredningsfasen. 

LSS är en lag med en delvis högre ambitionsnivå än SoL. En person som inte 

bedömts ingå i LSS personkrets ska erbjudas prövning enligt SoL. 

Observera att även om ett positivt beslut kan ges enligt SoL ska den enskilde 

få skriftligt avslag på sin ansökan om insats enligt LSS. 

 

3.2.3 Fastställande av personkretstillhörighet 
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3.2.3.1 Personkrets 1 

Diagnos och intyg om utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd utfärdas av psykolog/läkare. Diagnoser skall inte tolkas av 

handläggare. 

Vid bedömning av funktionshindrets omfattning och konsekvenser för den 

enskilde 

skall psykologiska, sociala, pedagogiska och medicinska faktorer vägas 

samman. 

 

En pedagogisk utredning från lärare, förskolepersonal, elevvårdsteam eller 

liknande kan också vara ett viktigt komplement. Beträffande de 

neuropsykiatriska diagnoserna är t.ex. Aspergers syndrom, och Retts 

syndrom diagnoser som ingår i den första personkretsen medan t.ex. 

Tourettes syndrom och ADHD är diagnoser som inte ingår i personkrets 1. De 

kan omfattas av LSS om de uppfyller kriterierna för personkrets 3 (se under 

rubriken ”Personkrets 3” i detta kapitel). 

 

För att en person ska omfattas av personkrets 1 krävs att 

utvecklingsstörningen funnits före ca 16 års ålder. 

 

Om den enskilde är av utländsk härkomst kan det vara svårt att få styrkt i en 

utredning att utvecklingsstörningen funnits före 16 års ålder. I dessa fall får 

man fästa stor vikt vid närståendes beskrivningar och även konsultera 

vuxenhabiliteringen vid behov. 

 

3.2.3.2 Personkrets 2 

Hit hör personer som i vuxen ålder (efter 16 års ålder) fått en hjärnskada 

med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som följd. Utredningen skall 

styrka hjärnskada och begåvningsmässigt funktionshinder. Det krävs intyg av 

läkare om hjärnskadan, dess uppkomst, samt av psykolog om det 

begåvningsmässiga funktionshindret. Utlösande faktorer ska vara sjukdomar 

av kroppslig art, t.ex. tumörer, hjärnblödningar, inflammationer eller skador 

som föranletts av yttre våld, t.ex. trafikskador. 

 

Vissa psykiska sjukdomstillstånd som också kan ge begåvningsmässiga 

funktionsnedsättningar, t.ex. demens, räknas enligt lagens förarbeten inte hit. 

Inte heller sjukdomar som är en följd av missbruk av beroendeframkallande 

medel. Dessa personer omfattas av LSS om de uppfyller kriterierna för 

personkrets 3. Personkrets 2 är diagnosstyrd. 

 

3.2.3.3 Personkrets 3 

Personkrets 3 omfattar personer som har stora, varaktiga och omfattande 

fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande. I denna personkrets finns barn, ungdomar och vuxna med 

långvariga såväl habiliterings- som rehabiliteringsbehov. 
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Denna personkrets är inte diagnosstyrd utan bedömningen får inriktas på 

omfattningen av svårigheter i den dagliga livsföringen. Vad som orsakar 

svårigheterna har dock en underordnad betydelse.  

Det krävs intyg av läkare (och eventuellt annan specialist) som beskriver 

funktionshindret.  

 

 Vilken förmåga den enskilde lider förlust av 

 Att varaktigheten är överskådlig över tid 

 Att funktionshindret inte beror på normalt åldrande 

 Att funktionshindret är stort och varaktigt 

 Att funktionshindret förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen 

 

För att någon skall tillhöra personkrets 3 krävs att de 4 sistnämnda kriterierna 

är uppfyllda. 

 

Med varaktig funktionsnedsättning avses enligt propositionen att det inte ska 

vara av övergående karaktär eller tillfällig natur. Det framgår att lagen i första 

hand skall tillförsäkra personer med livslånga eller mycket långvariga 

funktionsnedsättningar det särskilda stöd som de behöver för att bygga upp 

och bibehålla levnadsvillkor som är likvärdiga med andra människors. 

 

Kriteriet funktionsnedsättningar som inte tillhör det normala åldrandet 

används huvudsakligen vid bedömning av personkretstillhörighet av äldre 

personer för att skilja ut funktionsnedsättningar som är direkt relaterat till 

åldrandet från övriga, exempelvis gäller det olika demenssjukdomar. 

 

Med stora funktionsnedsättningar avses enligt propositionen att 

funktionsnedsättningen skall ha en sådan karaktär eller omfattning att det 

starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt t.ex. boende, fritid, behov 

av rehabilitering eller habilitering. Detsamma gäller om en person dagligen är 

mycket beroende av hjälpmedel eller har återkommande behov av annan 

persons hjälp för den dagliga livsföringen t.ex. att klä sig, äta, sköta 

hygienen, förflytta sig eller meddela sig. 

 

Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen avses enligt 

propositionen att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner 

som t.ex. hygien, toalettbesök, mathållning, av- och påklädning, förflyttning 

inomhus och utomhus, sysselsättning eller att utföra träning/behandling. Det 

kan också gälla svårigheter att kommunicera med andra eller att sköta sin 

ekonomi. 

 

För personer med flera funktionsnedsättningar måste den samlade effekten 

bedömas. Det förekommer att begreppen ”omfattande behov av stöd eller 

service” samt ”betydande svårigheter i den dagliga livsföringen” förväxlas 
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med begreppet ”behov av hjälp med grundläggande behov”, som är en 

förutsättning för rätten till personlig assistans enligt LSS. 

 

Utredning av ”grundläggande behov” görs enbart när rätten till personlig 

assistans skall utredas. Detta ska inte sammanblandas med de begrepp som 

används i prövningen av personkrets 3. 

 

3.3 Rätten till insatser enligt 7 § LSS 

 

3.3.1 Allmänna principer 

De personer som tillhör personkretsen har rätt till insatser enligt 9 § under 

förutsättning att: 

 personen vill ha insatsen 

 personen behöver sådan insats 

 behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt 

 

Den enskildes behov av insatsen bedöms alltid utifrån hans/hennes 

individuella situation. Normaliseringsprincipen ska vara vägledande. 

Bedömningen ska med andra ord ske utifrån en jämförelse med den livsföring 

som kan anses normal för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. 

När det gäller barnfamiljer ska jämförelse göras med familjer med barn utan 

funktionsnedsättning. 

 

Valet av insatser sker mot bakgrund av individens totala situation. Som ett 

led i behovsbedömningen prövas om behovet kan avhjälpas eller minskas 

genom andra åtgärder t.ex. bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel eller 

bostadsbyte. Alla insatser bygger på frivillighet och med beaktande av den 

enskildes integritet. Insatserna ska, så långt det är möjligt, utformas 

tillsammans med den enskilde. Även anhörigas önskemål ska, med den 

enskildes samtycke, beaktas. Insatserna ska utformas så att de bidrar till att 

den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt. 

 

3.3.2 Vem kan ansöka om insatser medtillämning av LSS 8 

§ 

Endast den enskilde kan ansöka om insatser enligt LSS. Vuxna och ungdomar 

över 15 år som uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i 

frågor ska kunna ansöka på begäran av vårdnadshavare, god man, 

förmyndare eller förvaltare. För barn och ungdom under 15 år kan ansökan 

göras av vårdnadshavare.  
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3.4 Insatser enligt 9 § LSS 

 

(regionen ansvarar för 9 § 1 och kommunen ansvarar för 9 § 2 – 10) 

 

3.4.1 Insatser för särskilt stöd och service är: 

 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild 

kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och 

varaktiga funktionsnedsättningar (9 § 1) 

 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks 

av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om 

assistansersättning (9 § 2) 

 

3. ledsagarservice (9 § 3) 

 

4. biträde av kontaktperson (9 § 4) 

 

5. avlösarservice i hemmet (9 § 5) 

 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9 § 6) 

 

7. korttidstillsyn av skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldagen samt under lov (9 § 7) 

 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet (9 § 8) 

 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 

bostad för vuxna (9 § 9) 

 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig (9§ 10) 

 

Finns inte den sökta insatsen bland insatserna i 9 § LSS kan inte insatsen 

beviljas enligt denna lag. Boendestöd och hemtjänst är exempel på insatser 

som inte ingår i LSS. När det gäller dessa former av bistånd ska den enskilde 

informeras om möjligheten att ansöka enligt SoL. Detsamma gäller 

personkrets 3 och insatsen daglig verksamhet som i LSS enbart omfattar 

personkretsarna 1 och 2. 

 

3.4.1.1 Omvårdnad 9 § c LSS 

 Omvårdnad ingår i följande insatser enligt LSS: 
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 Avlösarservice 

 Korttidsvistelse 

 Korttidstillsyn 

 Familjehem 

 Bostad med särskild service för barn och ungdomar 

 Bostad med särskild service för vuxna 

 Daglig verksamhet 

 

Den enskildes individuella psykiska och fysiska behov skall kunna tillgodoses 

genom omvårdnaden. 

 

Med omvårdnad avses praktiska åtgärder för att stödja och hjälpa till med 

dagliga personliga behov som den funktionshindrade har svårt att klara själv. 

Hit hör t.ex. hjälp att äta eller sköta sin hygien, att gå och förflytta sig, att 

kommunicera med andra liksom att klara personliga inköp. 

Omvårdnadsbegreppet innebär också ansvar för att hjälpa den enskilde att få 

den hälso- och sjukvård, tandvård samt de hjälpmedel han behöver, samt att 

ge stöd till att sköta egenvård. 

 

I prop.1992/93:159 sid. 182 framgår vidare: ”I omvårdnadsbegreppet får 

också anses ligga att se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot 

funktionshindrade polisanmäls, så att brotten i vederbörlig ordning blir 

utredda och föremål för åtgärd.” Detta ska ske med iakttagande av 

offentlighets- och sekretesslagen. 

 

3.4.1.2 Rådgivning och annat personligt stöd 9 § 1 LSS 

I Munkedal ansvarar Habiliteringen och hälsa i Västra Götalandsregionen för 

insatsen ”Råd och stöd” enligt § 9:1 LSS.  

 

https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/lss/  

 

Ansökan om råd och stöd enligt LSS görs hos:  

Habilitering & Hälsa Regionens hus 

Stationsgatan 3 

541 80 Skövde 

Växeltelefon: 010 - 441 00 00 

3.4.1.3 Personlig assistent 9 § 2 LSS 

Begreppet personlig assistent innebär biträde av personlig assistent eller 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Personer som har 

stora hjälpbehov av personlig karaktär har möjlighet att erhålla ett personligt 

utformat stöd. För rätt till personlig assistans enligt LSS krävs att den 

enskilde har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Hit hör 

hjälp i vardagen för att klara sin hygien, måltider, att klä på och av sig, 

förflytta sig eller för att kommunicera med andra. 
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Den som får personlig assistans har rätt att få hela hjälpbehovet (alla sina 

behovsområden) tillgodosett inom ramen för denna insats. En grundläggande 

tanke bakom insatsen personlig assistent är att den skall vara en 

sammanhållen insats som i sig innefattar andra insatser, vilket ger 

samordning och kontinuitet som skall begränsa antalet personer som utför 

insatsen. 

 

LSS är lagrummet som reglerar insatsen för grundläggande behov under 20 

timmar per vecka. SFB (tidigare LASS) är lagrummet som reglerar insatsen 

när de grundläggande behoven uppgår till 20 timmar per vecka eller mer. 

Försäkringskassan är huvudman för handläggning enligt SFB. 

 

SFB – Rätten till assistansersättning enligt SFB (tidigare LASS) beslutas av 

försäkringskassan och en prövning av behovet görs på likadana grunder 

(kriterier) som enligt LSS, med den skillnad att omfattningen av de 

grundläggande behoven måste uppgå till 20 timmar per vecka eller mer. 

 

Barn 

Även barn med svåra funktionsnedsättningar kan få personlig assistans. Här 

är det oftast fråga om ett omfattande omvårdnadsbehov under hela eller 

stora delar av 

dygnet. Insatsen ges när föräldraansvaret i kombination med t.ex. 

vårdbidrag, avlösarservice, förskola och skola inte räcker. 

 

Barns rätt till personlig assistans skall ske enligt samma kriterier som för 

vuxna dvs. hjälp med de grundläggande behoven. För att bedöma barn med 

funktionsnedsättningars behov av insatser enligt LSS och föräldraansvaret 

görs en jämförelse med vad som är normalt föräldraansvar för barn utan 

funktionsnedsättningar i motsvarande ålder. 

 

Förälder som har fått vårdbidrag beslutat av försäkringskassan och som 

ansöker om personlig assistans för sitt barn, kan inte nekas insatsen med 

hänvisning till att vårdbidrag utgår (dvs. att behovet skulle vara tillgodosett 

på annat sätt). Rätt till assistans går före. Det kan istället bli så att 

vårdbidraget reduceras när personlig assistans är beviljad. Förälder har 

ansvar att informera försäkringskassan om förändrade förhållanden. 

 

Föräldrar med funktionsnedsättningar 

Omvårdnad av barn till person med funktionsnedsättningar är som huvudregel 

inte en syssla för personlig assistans (”ett barns behov av omvårdnad är 

principiellt inte en uppgift för förälderns personliga assistent” enligt 

propositionens specialmotivering sidan 176). Under spädbarnsåret, under 

anknytningsprocessen, är barnet känslomässigt och praktiskt totalt beroende 

av någon av sina föräldrar. 

 

Föräldraförsäkringen ger båda föräldrarna rätt att använda dess förmåner. 

Därefter träder andra samhällsförmåner in såsom barnomsorg. Undantag kan 
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göras under spädbarnsåret, assistenten kan hjälpa den funktionshindrade att 

klara viss praktisk omvårdnad (t.ex. matning och blöjbyten) av spädbarnet 

dvs. vara en hjälp för föräldern att vara förälder. 

 

3.4.1.4 Särskilda skäl för personlig assistans  

 

Barnomsorg och skola 

I propositionen 1992/93:159 sidan 65 skrivs ” Barn med 

funktionsnedsättningar har 

ofta särskilda behov av stöd i barnomsorg, skola och under fritid. Om barnets 

behov inte tillgodoses inom ramen för ordinarie verksamhet, bör det vara 

huvudmannens uppgift att se till att resurser tillförs verksamheten med 

hänsyn till barnets behov. Det kan t.ex. innebära att personaltätheten höjs 

eller att verksamheten tillförs specialpedagogiskt stöd. En annan åtgärd kan 

vara elevassistans”. Skollagen (2010:800) 

 

Insatsen personlig assistans skall alltså inte ersätta den personal som krävs 

för att ett barn i behov av stöd skall få det enligt skollagen. 

Endast om den hjälp som ett barn/elev behöver är sådan att den faller utanför 

vad som är rimligt kan assistans beviljas. Exempel på detta är: 

 stora omvårdnadsbehov 

 ett barn/elev ofta måste utebli från verksamheten 

 barnet är i behov av personlig assistent såväl i anslutning till 

verksamheten som i hemmet 

 

Daglig verksamhet 

I insatsen daglig verksamhet enligt LSS ska enligt § 9 c ingå omvårdnad. 

I andra stycket  6 § LSS står det ” för verksamheten enligt denna lag skall det 

finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och 

omvårdnad skall kunna ges”. Det åligger således verksamheten att ansvara 

för all omvårdnad för att den enskilde ska kunna ta del av insatsen daglig 

verksamhet. Det kan undantagsvis beviljas personlig assistans, såväl enligt 

LSS som enligt SFB (tidigare LASS), om den enskilde har ett uttalat behov av 

en särskild person knuten till sig i daglig verksamhet och i bostaden. Den 

särskilda personen skall vara nödvändig för den enskildes kommunikation. 

Behovet förstärks om den enskilde har behov av täta sjukhusbesök. Om 

särskilda skäl anses föreligga skall de styrkas av läkare med 

specialistkompetens. 

 

Resursbrist inom daglig verksamhet skall inte lösas genom att insatsen 

personlig assistans beviljas. 

 

Vistelse på sjukhus 

Den som har beslut om personlig assistans enligt LSS och SFB (tidigare LASS) 

kan, efter behovsbedömning, ges möjlighet att ha assistenten med sig under 

vistelse på 
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sjukhus, del av eller hela omfattningen av den assistans som redan är 

beviljad om: 

 karaktären av funktionshindret gör det särskilt angeläget 

 hälsotillståndet kräver att ett starkt begränsat antal personer med 

ingående kunskap om den enskilde bör finnas till hands 

 den enskildes möjligheter att kommunicera kräver att ett starkt 

begränsat antal personer med ingående kunskap om den enskilde bör 

finnas till hands. 

 

Behovsbedömningen görs när det gäller LSS av kommunens LSS-

handläggare, och när det gäller SFB av försäkringskassan eller sjukvården. 

  

Personlig assistans till personer över 65 år 

För att personer över 65 år ska vara berättigade till assistans, måste ansökan 

ha inkommit före 65 års ålder. Beviljad assistans kan ej utökas efter 65-

årsdagen. Behov av utökade insatser därefter får istället tillgodoses i form av 

bistånd enligt socialtjänstlagen. 

 

Tillfälligt utökat behov av personlig assistans 

Tillfällig ökning av personlig assistans (gäller när en person redan har beslut 

om assistans) berättigar inte till ökad statlig assistansersättning. Kommunen 

har ansvaret för den tillfälliga utökningen av assistansen. 

 

Personlig assistans i bostad med särskild service 

I särskilt boende (9 § 8 LSS, 9 § 9 LSS, 4 kap 1 § SoL) ska det finnas ett 

basstöd som tillgodoser den enskildes behov. 

 

I en gruppbostad ska det finnas en fast personalbemanning som i huvudsak 

täcker den enskildes hela hjälpbehov. Enligt huvudregeln har man därför inte 

rätt till personlig assistans i gruppbostad. I en servicebostad kan personlig 

assistans beviljas för de omvårdnads- och assistansbehov som inte tillgodoses 

i boendet. (RFV 2003:6). Man kan alltså kombinera ett boende i servicebostad 

med personlig assistans där servicebostaden står för ett visst basstöd som 

komplement till den personliga assistansen. I särskilt anpassad bostad kan 

personlig assistans beviljas. 

 

Gemensamt ansvarstagande när någon i ett hushåll är funktionshindrad  

Av äktenskapsbalken (16 kap 1 § ÄB) framgår att makar, var och en efter sin 

förmåga, ska bidra till det gemensamma hushållet och till att personliga 

behov tillgodoses. Det innebär att när en funktionshindrad person har rätt till 

personlig assistans, eller annan hjälp i hemmet, ska inte den personlige 

assistenten/vårdbiträdet ta över den icke funktionshindrade makens/makans 

ansvar för det gemensamma hushållet. 

 

Samma principer bör tillämpas för: 

 

 par som sammanbor 
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 par som ingått partnerskap 

 person med funktionsnedsättning med delat hushåll 

 person med funktionsnedsättning med hemmavarande barn över 18 år 

 

Observera att maken/makan/partnern/sambon/barnet ska vara 

hemmavarande för att ovanstående princip ska följas, dvs. inte huvudsakligen 

befinna sig på annan plats. 

 

Att ha ett ”gemensamt hushåll” innebär inte ett ansvar för den 

funktionshindrades omvårdnad. Vid bedömningen av omvårdnadsbehov ska 

bedömningen göras som om den funktionshindrade var ensamstående. Den 

funktionshindrade och dennes make/maka/sambo/partner/barn skall 

informeras om möjligheterna till hemvårds- bidrag eller anhöriganställning 

samt om möjligheter till korttidsvistelse och avlösarservice. 

 

3.4.1.5 Biståndsbeslut 9 § 2 LSS, avräkningsperiod m.m.  

Avräkningsperiod för assistanstiden är 6 månader, dvs. med utgångspunkt 

från gällande datum då beslutet trädde i kraft. 

 

Den enskilde får ett beslut där omfattning i tid per vecka/månad är definierad 

inklusive assistans tid för fritidsaktiviteter. Därefter kan den enskilde fritt 

disponera och planera tillsammans med assistenten, hur han/hon vill ha 

assistanstimmarna utförda inom kalendermånaden eller spara en del av sina 

assistanstimmar till ett specifikt tillfälle. Tid som inkluderar städning, tvätt, 

inköp och liknande uppgifter räknas in i det totala behovet av personlig 

assistans. 

 

Kommunen har det ekonomiska ansvaret för assistans de 20 första timmarna 

per vecka. Försäkringskassan beslutar om rätt till assistansersättning och 

debiterar sedan kommunen för de första 20 timmarna. (dvs grundläggande 

behov) 

 

Kommunens ersättningsnivå för personlig assistans enligt LSS följer samma 

nivå som försäkringskassan tillämpar vid ersättning enligt SFB (tidigare 

LASS). 

 

Den enskilde kan hos försäkringskassan ansöka om förhöjd ersättning. 

Ansökan initieras av verksamhetsansvarig. 

 

De funktionshindrade som omfattas av LSS men som saknar grundläggande 

hjälpbehov och alltså inte har rätt att erhålla personlig assistans, har ofta rätt 

till andra insatser enligt LSS t.ex. ledsagarservice. Bistånd enligt SoL t.ex. 

hjälp i hemmet kan också vara aktuellt. 

 

Avtal mellan Munkedals kommun och assistansberättigad m.m. 
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Om den enskilde vill anlita Munkedals kommun som utförare av den 

personliga assistansen skall ett avtal mellan kommunen och den enskilde 

upprättas och skickas in till försäkringskassan. Här framgå t.ex. 

omkostnadsersättning, uppsägningstid och rekrytering. 

 

En genomförandeplan upprättas också i samband med nytt uppdrag. I planen 

framgår vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. 

 

3.4.1.6 Ledsagarservice 9§ 3 LSS 

Insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS avser att ge funktionshindrade 

personer ökade möjligheter att genomföra enklare aktiviteter och att bryta 

social isolering. Vid utredningen om behov av ledsagarservice ska behovet 

grundas på den enskildes behov av ledsagning för enklare aktiviteter i 

närmiljön. Eventuella extra omkostnader prövas enligt 4 kap. 2 § SoL.  

 

Några generella ramar om högsta antal timmar per månad finns inte. Det 

individuella behovet avgör när insatsen ska ges samt hur omfattande insatsen 

ska vara. I utredningsfasen är det viktigt att skaffa en bild av behovet av 

ledsagarservice. Givetvis varierar behovet av ledsagarservice utifrån den 

funktionshindrades intressen och aktiviteter. Det ska även beaktas att en 

yngre person ofta har ett större behov av hjälp för att kunna delta i 

samhällslivet än en person i hög ålder. 

 

Ledsagarservice bör ingå som en uppgift i personlig assistans för de som har 

den insatsen. Huvudregeln är att personer boende i bostad med särskild 

service enligt LSS ska få sina behov av ledsagning tillgodosedda genom 

personal i boendet. Regeringsrätten (RÅ 1995 ref 47) har dock bedömt att det 

kan finnas skäl då det finns behov av en utökad individuellt anpassad aktivitet 

samt när behovet av ledsagning rent faktiskt inte tillgodoses i boendet. 

 

Ledsagning ges inte med automatik för hela dygn. Den enskildes behov avgör 

antal timmar. Under en aktivitet kan det finnas moment som den enskilde 

klarar utan någon ledsagare vid sin sida. 

 

Resor/ledsagning som inte ryms i det befintliga beslutet 

Ibland händer det att omfattningen av redan beviljad ledsagning eller annan 

beviljad insats inte räcker till för den planerade aktiviteten. Vid sådana 

tillfällen ska en ny ansökan för det specifika tillfället göras till 

biståndshandläggaren. 

 

Föräldraansvaret när det gäller funktionshindrade barn och ungdomar 

Det stöd och den omvårdnad en förälder ger till ett barn utan 

funktionsnedsättning utgör norm för vad som är normalt. Det hjälpbehov och 

de insatser som går utöver 

vad som är normalt för ett barn i samma ålder, utgör grunden för 

bedömningen av stödinsatser.  
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Verkställighet 

När beslut har fattats om ledsagning enligt LSS lämnas det över till 

enhetschef. En genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde. 

Insatsen utgår från målsättningen i beslutet. I planen framgår vad som ska 

verkställas och omfattning i 

timmar. 

 

3.4.1.7 Kontaktperson 9 § 4 LSS 

Syftet med en kontaktperson är att denne skall vara en medmänniska som 

kan ge stöd i vardagssituationer och hjälpa till att bryta den enskildes 

isolering. Insatsen ska ge samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Insatsen 

kan ges till vuxna och ungdomar. Kontaktpersonen är ett icke-professionellt 

stöd som ges av personer med stort engagemang och intresse för andra 

människor. I insatsen ingår ej omvårdnad enligt 9 c § LSS. 

 

Kontaktpersonen, som inte har något juridiskt ansvar i sitt uppdrag, kan ge 

enklare råd och vara en förespråkare för den enskilde i enklare frågor. 

Kontaktpersonen får ej ta ansvar för frågor som faller inom god man eller är 

av juridisk karaktär. 

 

Normalt beviljas ej biträde av kontaktperson för person som har ett 

fungerande nätverk (dvs. familj, anhöriga, vänner). Särskild restriktivitet ska 

råda när det gäller personer boende i bostad med särskild service eftersom 

behovet normalt skall tillgodoses inom ramen för boendet. Normalt beviljas 

inte heller kontaktperson till person som har personlig assistans eller 

ledsagning. 

 

Det är dock alltid den enskildes behov av kontaktperson som styr. 

Kontaktpersonens uppdrag kan utformas lika enligt SoL och LSS, men det kan 

också ges en annan utformning enligt SoL. Kontaktpersonen kan då ha ett 

mer omfattande uppdrag att vara stödperson åt den enskilde, till exempel 

kontaktpersoner för ungdomar med behov av individuellt stöd på grund av 

social problematik. 

 

Verkställighet 

När beslut har fattats om kontaktperson enligt LSS lämnas det över till 

enhetschef. En preciserad plan görs upp tillsammans med den enskilde. 

Planen utgår från målsättningen i beslutet. I planen framgår vad som ska 

verkställas i form av antal träffar och telefonsamtal.  

 

Ersättning, arvode och omkostnadsersättning följer Sveriges Kommuner och 

regioners (SKR) rekommendation för respektive kalenderår. Detta formuleras 

i ett avtal mellan kommunen och kontaktpersonen. 
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3.4.1.8 Avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS 

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet, dvs. att en person 

tillfälligt avlastar och tar över omvårdnaden från anhöriga eller andra 

närstående. Avlösning kan ges både som en regelbunden insats och i 

situationer som inte kan förutses. Avlösning kan ges under såväl dagar, 

kvällar och nätter som helger. Insatsen gäller enbart den funktionshindrade. 

 

Syftet med insatsen är att ge föräldrar, syskon och närstående utrymme för 

varandra, tid för egna aktiviteter eller för att vila. Avlösaren ska därför ej 

tillhöra den närmaste familjekretsen. Familjehemsföräldrar är i detta fall att 

jämställa med föräldrar, och kan också vara berättigade till insatsen. 

 

Avlösarservice beviljas med ett antal timmar per månad efter en individuell 

prövning. Beviljade timmar för avlösarservice kan inte sparas över ett 

månadsskifte. Avräkning görs månadsvis. 

 

Vid bedömning av behov av avlösarservice i hemmet är det viktigt att beakta 

den funktionshindrades behov. Avlastningen för anhöriga måste också bli bra 

för den funktionshindrade. Samtliga beviljade och sökta insatser skall beaktas 

vid behovsbedömning och beviljande av insatser. Hänsyn ska tas till om den 

funktionshindrade klarar att ha flera olika typer av insatser. I vissa fall är det 

viktigt att det funktionshindrade barnet möts med få kontaktytor och bra 

struktur. 

 

Om den enskilde beviljats personlig assistent, beviljas i normalfallet ej 

avlösarservice i hemmet. Hänsyn ska också tas till om barnet/familjen har 

beviljats korttidsvistelse eller andra insatser. 

 

Det finns inga riktlinjer för omfattningen av insatsen avlösarservice utan det 

individuella behovet styr. 

 

Verkställighet 

När beslut har fattats om avlösarservice enligt LSS lämnas det över till 

enhetschef. 

En preciserad genomförandeplan görs upp tillsammans med den enskilde. 

Insatsen utgår från målsättningen i beslutet. Planen beskriver vad som skall 

verkställas. 

 

3.4.1.9 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9 § 6 LSS 

Korttidsvistelse är en insats till föräldrar eller annan vårdare som har 

hemmavarande barn, ungdom eller vuxen som är funktionshindrad samt för 

den funktionshindrade själv. Vistelsen skall erbjuda såväl behov av avlösning 

som behov av enbart miljöombyte eller rekreation (mål nr. 29 och 3191-04). 

 

Korttidsvistelse ges utanför det egna hemmet och kan erbjudas i korttidshem, 

i stödfamilj eller som läger. För små barn bör man i första hand överväga 
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korttidsvistelse i form av stödfamilj. För att verksamheten skall kunna planera 

sina resurser, måste i beslutet framgå i vilken omfattning den enskilde 

behöver insatsen. Korttidsvistelse planeras i samråd med familjen och kan 

beviljas för enstaka tillfällen eller som en regelbunden insats. 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet bör ej ha större omfattning i tid än 

den tid som den enskilde vistas i det egna hemmet. 

Vid bedömningen av korttidsvistelse skall den funktionshindrades perspektiv 

beaktas. Hänsyn tas till den funktionshindrades bästa och med utgångspunkt 

från den enskildes hela situation. Samtliga beviljade och sökta insatser skall 

uppmärksammas vid behovsbedömningen och beviljande av insatser. Hänsyn 

skall tas till om den enskilde klarar flera olika typer av insatser. Det är viktigt 

att den funktionshindrade möts med få kontaktytor och en bra struktur. 

När insatsen/biståndet korttidsvistelse utförs av en stödfamilj ska val av 

denna, uppföljning av insatsen samt stöd till föräldrar och stödfamiljen ske i 

enlighet med bestämmelserna i SoL, oavsett om korttidsvistelse beslutats 

enligt LSS eller SoL. Familjer som tar emot barn för korttidsvistelse ingår i 

den krets som har anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1-2 § SoL och LSS 24 § 

a. 

Verkställighet 

När beslut fattats om korttidsvistelse upprättas en genomförandeplan. I 

planen framgår vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. 

Insatsen bedrivs målinriktat och ska följas upp minst en gång per år. Resor till 

och från korttidsvistelsen samt mat bekostas av den enskilde eller dess 

vårdnadshavare. 

Ersättning, arvode och omkostnadsersättning till stödfamilj följer Sveriges 

Kommuner och regioners (SKR) rekommendation för respektive kalenderår. 

3.4.1.10 Korttidstillsyn för skolungdom 9 § 7 LSS 

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar kan behöva en trygg 

situation och en meningsfull sysselsättning före och efter själva skoldagen 

samt under skollov. 

Detta innebär att skolans ansvar gäller till och med sommaren det år barnet 

fyller 13 år. Därefter ska vårdnadshavaren informeras om rätten att söka 

korttidstillsyn enligt LSS. 

All korttidstillsyn ska utformas med utrymme för flexibla lösningar och utgå 

från den enskildes behov. Barnet/ungdomen kan exempelvis gå kvar i sitt 

fritidshem, ingå i en grupp med andra funktionshindrade ungdomar eller delta 

i olika typer 

av ordinarie utbud av fritidsverksamheter för barn/ungdomar. 
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Verkställighet 

När beslut fattats om korttidstillsyn upprättas en genomförandeplan. I planen 

framgår vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Insatsen 

bedrivs målinriktat och ska följas upp minst en gång per år. Resor till och från 

korttidstillsynen samt mat bekostas av den enskilde eller dess 

vårdnadshavare. 

 

3.4.1.11 Bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 § 8 LSS  

Ett av socialtjänstens främsta mål är att skapa förutsättningar för att 

funktionshindrade barn och ungdomar ska kunna växa upp i sina föräldrahem. 

Boende i familjehem eller bostad med särskild service är en insats som kan 

komma i fråga först om barnet, trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar. 

Insatsen ska ses som ett komplement till boendet i föräldrahemmet. 

Ytterligare skäl till denna boendeform är när barnet/ungdomen har sin 

skolgång på annan ort. 

 

Vårdnadshavare eller god man/förmyndare ska alltid erbjudas att vara 

delaktig vid uppföljning och planering. En individuell plan ska erbjudas. Många 

gånger har föräldrar ett stort behov av stöd. En nära samverkan med 

habiliteringen och/eller med individ- och familjeomsorgen är ett sätt att 

stärka stödet till föräldrarna. 

 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar 

”Bostad med särskild service för barn och ungdom” är en insats som riktar sig 

till de barn som har ett speciellt behov av stöd. Det är i första hand ett stort 

omvårdnadsbehov som gör att denna insats kan bli aktuell. Omvårdnad samt 

kultur- och fritidsverksamhet ingår som del i boendeinsatsen. 

En förutsättning är att vårdnadshavaren samtycker till placeringen. 

 

I en bostad med särskild service bor några barn eller ungdomar tillsammans i 

en så hemlik miljö som möjligt. I en sådan bostad ska finnas personal dygnet 

runt. 

 

Boende för barn ska vara utformat så att det ger barnet goda möjligheter att 

bibehålla en bra kontakt med sina föräldrar, syskon och andra närstående. I 

LSS betonas att boende för barn med funktionsnedsättning ska ses som ett 

komplement till föräldrahemmet. Det skall t.ex. vara möjligt att barnet bor 

växelvis hos föräldrarna och i bostad med särskild service. Boende för barn 

skall vara utformat med tanke på att barnets anhöriga skall kunna vara där 

och att vårdnadshavare skall ha rätt och möjlighet att vara delaktiga i barnets 

vardagsliv. 

 

Boende i familjehem 

För barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar är 

familjehem den insats som i första hand ska prövas. Familjehem innebär att 
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barnet bor hos en annan familj än den egna. Gränsen mellan stödfamilj och 

familjehem kan ibland vara svår att dra. Ett familjehem kan fungera som 

komplement till föräldrahemmet genom att barnet t.ex. bor hos föräldrarna 

under helger och skollov och i familjehemmet under veckorna. De lösningar 

som väljs ska alltid se till barnets bästa. 

 

Gällande insatsen/biståndet boende i familjehem ska val av familjehem, 

uppföljning av insatsen samt stöd till föräldrar och familjehemmet ske i 

enlighet med bestämmelserna i SoL, oavsett om beslut fattas enligt LSS eller 

SoL. 

 

För barn och ungdomar som behöver bo i familjehem på grund av sin 

funktionsnedsättning och tillhör LSS personkrets, fattas beslut enligt 9 § 8 

LSS. 

 

En familjehemsplacering kan även beslutas enligt LVU om vårdnadshavaren 

inte samtycker och en placering utanför hemmet anses nödvändig. Ansvaret 

för utredning enligt 11 kap 2 § SoL, som görs utan samtycke av 

vårdnadshavaren, ligger alltid på individ- och familjeomsorgen. 

 

Verkställighet 

När beslut fattats om bostad med särskild service för barn och ungdom 

upprättas en genomförandeplan. I planen framgår vad som ska göras, vem 

som ska göra vad, när och hur. Insatsen bedrivs målinriktat och ska följas 

upp minst en gång per år. 

 

Ersättning, arvode och omkostnadsersättning till familjehem följer Sveriges 

Kommuner och Regionens rekommendation för respektive kalenderår. 

 

3.4.1.12 Bostad med särskild service för vuxna 9 § 9 LSS  

 

Allmänna principer och förutsättningar 

Bostad med särskild service kan bli aktuellt då den funktionshindrade, trots 

stöd, inte klarar ett ordinärt boende. I bostad med särskild service ansvarar 

kommunen för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med 

sjuksköterskenivå och även rehabilitering/habilitering av arbetsterapeut och 

sjukgymnast. Med hälso- och sjukvårdsansvaret följer också ansvar för vissa 

hjälpmedel. Med insatsen bostad med särskild service avses ett boende med 

fast personalstöd. 

 

I insatsen ingår att den enskilde får stöd att genomföra dagliga aktiviteter 

såväl i som kring bostaden. Genom insatsen ska den enskilde få en fullvärdig 

lägenhet där hyreslagens regler är tillämpliga. (För utförligare information om 

de hyresrättsliga förhållandena i bostad med särskild service hänvisas till kap 

11 i Socialstyrelsens skrift ”Bostad med särskild service för vuxna – Stöd för 

rättstillämpning och handläggning”). Huvudformerna för bostad med särskild 

service är gruppbostad och servicebostad. I såväl gruppbostad som 
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servicebostad ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 

som en del av insatsen. 

 

Bostad med särskild service skall utformas flexibelt. Stödet och servicen ska 

vara anpassat till den enskildes behov. Det finns ingen begränsning i LSS 

gällande utveckling och nytänkande kring bostäder med särskild service, 

under förutsättning att det är fullvärdiga bostäder och att den enskilde uppnår 

goda levnadsvillkor. Vad som är en fullvärdig bostad regleras i Boverkets 

normer för bostäder. Det finns en ökad efterfrågan på ett individuellt anpassat 

boende som inte präglas av ”familjelik” kollektiv gemenskap med grannarna i 

boendet. För att möta ändrade krav och förväntningar är det viktigt att nya 

former för bostad med särskild service utvecklas. Det skall samtidigt finnas 

möjlighet att erbjuda mer traditionella boendeformer för den som föredrar 

det. 

 

Tidsbegränsat beslut om boende 

I fall där det inte är klarlagt att en person har behov av ett permanent boende 

i bostad med särskild service kan man fatta tidsbegränsat beslut. Det kan 

vara aktuellt i fall där det inte går att bedöma behovets varaktighet eller om 

den enskilde behöver ett provboende för att man skall få ett underlag för 

bedömning av vilken boendeform som passar den enskilde bäst. En individuell 

plan ska upprättas där mål och syfte med insatsen klart ska framgå och också 

på vilket sätt den enskilde skall garanteras det stöd han/hon har behov av om 

boendet inte förlängs efter prövotiden. Personen får ett andrahandskontrakt 

utan besittningsskydd under den tid som anges i beslutet. 

 

Gruppbostad 

Med gruppbostad avses bostäder med gemensamhetsutrymmen och där 

service och vård kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett 

bostadsalternativ för funktionshindrade som har ett så omfattande tillsyns- 

och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal dygnet runt. I 

princip skall man kunna täcka den enskildes hela stödbehov. Omvårdnad samt 

kultur- och fritidsverksamhet ingår som del i boendeinsatsen.  

 

Syftet med gruppbostaden är att vuxna funktionshindrade, som inte klarar 

eget boende eller boende i servicebostad, ändå ska ha möjlighet att lämna 

föräldra-hemmet och skapa sig ett eget hem. 

 

Servicebostad 

En servicebostad utgörs av fullvärdiga lägenheter som är geografiskt samlade. 

Personligt stöd ska ges i den omfattning den enskilde behöver. Omvårdnad 

samt kultur- och fritidsverksamhet ingår som del i boendeinsatsen. 

 

Detta stöd ska utgå från en fast personalgrupp. De som bor i en servicebostad 

bör ha tillgång till samvaro i en gemensamhetslokal eller träffpunkt. I 

anslutning till denna lokal kan även personalens bas inrymmas. 
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Bostad med särskild service i form av servicebostad är en insats som kan vara 

lämplig för människor som inte klarar av att bo i ordinärt boende men som 

inte har ett så omfattande hjälpbehov att ett boende i gruppbostad är 

nödvändigt. De olika bostadsformerna ska dock inte rangordnas utan ses som 

alternativ. Att bo i ett kollektiv ställer krav på individen. En del väljer den 

formen för att de kan ha behållning av den. Personer med stora omfattande 

behov kan välja servicebostad, därför att deras behov är så stora att de bäst 

tillgodoses med personlig assistans i kombination med den extra trygghet och 

service som kan erbjudas i en servicebostad.  

 

I servicebostad kan man, efter särskild prövning, ha personlig assistans enligt 

LSS eller SFB (tidigare LASS). Personalen i boendet ska då ge det stöd som 

behövs utöver den personliga assistansen. 

 

För servicebostad enligt LSS utgår ingen avgift. Den enskilde betalar sin hyra 

och sina egna omkostnader. 

 

Särskilt anpassad bostad 

Om den funktionshindrade, med stöd av insatser enligt LSS och viss 

grundanpassning av bostaden, klarar ett boende i en särskilt anpassad bostad 

utan fast bemanning, kan detta vara att föredra framför servicebostad eller 

gruppbostad. I förekommande fall är det en fråga om en egen bostad i ett 

vanligt bostadsområde. Omvårdnad samt kultur- och fritidsverksamhet ingår 

inte som del i boendeinsatsen. 

 

Behovsprövat stöd och service som ledsagarservice, hjälp i hemmet och 

personlig assistans kan utgå till den som bor i särskilt anpassad bostad inom 

ramen för SoL, LSS och LASS. 

 

Verkställighet 

När beslut fattats om bostad med särskild service för vuxna upprättas en 

genomförandeplan. I planen framgår vad som ska göras, vem som ska göra 

vad, när och hur. Insatsen bedrivs målinriktat och ska följas upp minst en 

gång per år. 

3.4.1.13 Daglig verksamhet 9 § 10 LSS  

Allmänna principer 

Den som till följd av sin funktionsnedsättning saknar sysselsättning utanför 

hemmet kan få daglig verksamhet enligt LSS. Vid erbjudande om plats i 

daglig verksamhet skall den enskildes utbildningsbakgrund och 

intresseinriktning ha stor betydelse. 

 

När en funktionshindrad person får daglig verksamhet ska man i den 

individuella planeringen överväga den enskildes möjligheter att få arbete på 

den öppna marknaden eller i skyddade former eller börja studera. Den 

enskilde ska få det stöd han/hon behöver i kontakter med 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan, utbildningsansvariga och andra 
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verksamheter som kan medverka till habilitering/rehabilitering mot arbete och 

studier. 

Daglig verksamhet som insats enligt LSS 

Den som tillhör LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. 

För personer som uppnått pensionsåldern upphör platsen och den enskilde 

erbjuds daglig sysselsättning i öppen form för att motverka passivisering och 

isolering. 

Habiliteringsersättning utgår inte till personer som uppnått pensionsålder. 

Den som har daglig verksamhet enligt LSS får habiliteringsersättning. Daglig 

verksamhet är avgiftsfri för den enskilde. Dock utgår avgift för lunch. 

I insatsen daglig verksamhet enligt LSS ingår omvårdnad. 

För den som ej kan ta sig till och från daglig verksamhet anlitas Västtrafik. 

Resorna betraktas som omsorgsresor. Munkedals kommun tar ut en avgift för 

resorna motsvarande månadsavgiften för bussresor (SN §129/07). 

Verkställighet 

När beslut fattats om daglig verksamhet upprättas en genomförandeplan. I 

planen framgår det vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. 

Insatsen bedrivs målinriktat och ska följas upp minst en gång per år. 

3.4.1.14 Individuell plan 10 § LSS 

I samband med att man beviljas en insats enligt LSS ska den enskilde 

informeras om att han/hon kan begära att en individuell plan enligt LSS § 10 

upprättas. En individuell plan kan beskrivas som den enskildes egen ”karta” 

med syftet att ge överblick över planerade och beslutade insatser. Den kan 

även användas för att ge överblick över en begränsad del av aktuella insatser. 

Det är den enskilde som begär att en individuell plan ska göras och som avgör 

planens omfattning. Det innebär att ansvarig handläggare, om den enskilde 

lämnar sitt samtycke, skall verka för att få kunskap om andra 

myndigheters/vårdgivares planer och åtgärder. Dessa kan med fördel tas med 

i den enskildes individuella plan enligt LSS. Den individuella planen ska 

fortlöpande, minst en gång per år, följas upp och utvärderas. 

Syfte 

Den individuella planen ska garantera inflytande och full delaktighet i 

planeringen av insatserna. Den ska också underlätta samordning av 

insatserna för den enskilde 

från olika verksamheter/vårdgivare. 
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Metod 

När man upprättar en individuell plan bör man eftersträva administrativt 

enkla former. Frågor som klargör ansvarsgränser bör ingå i planen: ”Vem gör 

vad och när?”. 

Mallar kan användas som ett hjälpmedel för att ge planen struktur men man 

bör vara uppmärksam på att de kan få en styrande effekt i samspelet med 

den enskilde. Den enskilde styr över innehåll och formuleringar i planen. 

3.4.1.15 Förhandsbesked 16 § LSS 

Den som tillhör personkretsen och som vill flytta till en annan kommun har 

rätt att före flyttningen få besked av inflyttningskommunen om rätt till insats i 

den kommunen. Den bestämmelsen har till syfte att underlätta för 

funktionshindrade att flytta mellan kommunerna. Förhandsbeskedet gäller 

gentemot den kommun som man har bestämt sig för att flytta till. Den 

enskilde kan således inte kräva förhandsbesked från flera kommuner 

samtidigt. 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-04-29 2988 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Familjerätt för perioden 2021-01-

01 -- 2021-03-31. 

 

Jane Sörensen  

2021-04-29 2987 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Uppdragstagare för perioden 

2021-01-01 -- 2021-03-31. 

 

Jane Sörensen  

2021-04-29 2985 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd 

(ensamkommande) för perioden 

2021-01-01 -- 2021-03-31. 

 

Jane Sörensen  

2021-04-29 2983 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta i ärenden om ekonomiskt 

försörjningsstöd för perioden 2021-

01-01 -- 2021-03-31. 

 

Jane Sörensen  

2021-04-08 2881 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2021-03-01 -- 2021-03-

31. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Elise Andersson  
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