
Välfärdsnämnden 
2021-02-18 

via Teams-länk 

I lokalen Gullmarssalen: ordförande, förvaltningschef och 
sekreterare 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

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 

Sida 

1(1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

Datum 

2021-02-11

Ärende Anteckningar Sida 

5

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

6

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

10 

30 

-- 

37 

63 

64 

1. Fastställande av ärendelista.

Dnr 2021-000016

2. Återrapport från 2020-12-17 § 104 om behov av 
särskilda boendeplatser:

Inrättande av korttidsboende på Ekebacken och 
särskilt boende Dinglegården

Dnr 2021-000008

3. Lokal för Nött och Nytt, anhörigstöd och 
Träffpunkten.

Dnr 2021-000034

4. Välfärdsnämndens bokslut år 2020.

Dnr 2020-000012

5. Ekonomisk uppföljning och åtgärder.

Dnr 2021-000012

6. Återrapport från 2021-01-28 § 7 om förstudie 
särskilt boende/trygghetsboende:

Uppdatering av inRiktas utredning 2019.

Dnr 2020-000133

7. Månadsrapport / Statistik över bistånd och 
insatser i verksamheterna.

Dnr 2021-000011

8. Undantag från debitering av tillsynsavgift enligt 
alkohollagen år 2020.

Dnr 2021-000028

9. Revidering av välfärdsnämndens 
delegationsordning antagen 2020-09-24 § 62,

i kapitel 2, Individ- och familjeomsorg.

Dnr 2021-000030

10. Anmälan av delegationsbeslut för januari 2021. 
Dnr 2021-000005

69 

Tid: 2021-02-18, kl. 09:00 

Plats: Digitalt möte via Teams-länk 

Justeringsdatum: 

Justeringsperson: Förslag: Christina Tedehag (M) 

Ordförande: Ulla Gustafsson (M) 

Sekreterare: Monica Nordqvist 
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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(1) 

Datum 

2021-01-13 Dnr: VFN 2021-000016 

Fastställande av ärendelista vid möte 2021-01-28 

Sammanfattning 

Förslag till ärendelista för välfärdsnämndens möte 2021-01-28 har 

upprättats. Välfärdsnämnden har att fastställa ärendelistan. 
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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 

2021-02-08 Dnr: VFN 2021-000008 

Handläggare: 

Veronica Larsson 

Vik. avdelningschef 

Vård och äldreomsorg 

Återrapport - behov av särskilda boendeplatser- 

inrättande av korttidsboende vid Ekebacken och 

särskilt boende vid Dinglegården 

Förslag till beslut 

 Välfärdsnämnden beslutar att godkänna informationen kring verkställighet av 

tidigare beslut i välfärdsnämnden § 87/2020 gällande budget 2021, genomförande 

av flytt av korttidsboende till Ekebacken och inrättande av särskilt boende på 

Dinglegården.  

Sammanfattning 

Beslutet innebär att Dinglegårdens korttidsboende flyttas till Ekebacken och 12 

årsplatser inrättas. Ekebackens särskilda boende flyttar till Dinglegården med 14 

årsplatser.  

Planen är att rehab, hemsjukvård samt hemtjänst, som för närvarande hyrs 

externt, ska omlokaliseras till Ekebacken när lokalerna har blivit anpassade. Detta 

kommer troligtvis inte ske under 2021, då medel inte finns avsatt i 

investeringsbudget.  

Enhetschef för rehab och korttidsboende är anställd sedan januari 2021.  

Rekrytering av ny enhetschef för särskilt boende och hemtjänst är påbörjad. 

10 personer i särskilt boende på Ekebacken erbjuds, i första hand, förflyttning till 

lediga platser i andra särskilda boende i kommunen, Dinglegården och 

Sörbygården.  

Medarbetare på Ekebacken och Dinglegården får göra intresseanmälan var de 

önskar arbeta och detta bedöms utifrån kompetens. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

En kostnad för ombyggnad/renovering av Ekebacken och Dinglegården, troligtvis 

först under 2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för Ekebackens renovering och 

Riksbyggen för Dinglegården. 

Det blir en besparing av hyror för nuvarande externa lokaler för hemtjänst, 

sjuksköterskor och rehab, när dessa verksamheter flyttar till Ekebacken.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-02-08 VFN 2021-000008 
Sida 

2(2) 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser. 

Risker för de boende vid flytt 

De boende tappar känd miljö vid flytt. Det kan bli längre avstånd för besökande. 

Viktigt att informera de boende och deras anhöriga i god tid.  

Risker för medarbetare 

Medarbetare känner oro för att flyttas till annan verksamhet och annan ort. 

Riskanalys har påbörjats för medarbetarna på båda enheterna tillsammans med 

fackliga företrädare och enhetschefer.  

Henry Einestedt 

Tf förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Tf. förvaltningschef 

Vik. avdelningschef Vård och omsorg 
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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 

2021-02-08 Dnr: VFN 2021-000034 

Handläggare: 

Helena Täcklebo 

Arbetsmarknadschef 

Välfärdsförvaltningen 

Ny lokal för Nött & Nytt, anhörigstöd och 

Träffpunkten 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar 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.  

Sammanfattning 

Nött och Nytt i en ny lokal skall, och måste, även innebära ett nytt koncept. 

 Nött och Nytt idag

Nött och Nytt är en del av den verksamhet som bedrivs inom Jobbcentrum, inom 

arbetslaget ryms idag, förutom butiken, även ett flytt-/transportlag och en 

återbruksstation på Återvinningsstationen Hästesked.  

Nött och Nytt utgör ett viktigt led i Jobbcentrums verksamhet i form av att där 

tillhandahålls arbetsträningsplatser och arbetsförmågeutredningsplatser på ett sätt 

som inte återfinns i andra delar av verksamheten. Därmed utgör verksamheten en 

viktig del i arbetet med de kommunala målen att sänka arbetslösheten, sänka 

försörjningsstödet, öka integrationen och inkluderingen.  

 Ett nytt koncept

Om verksamheten ges möjlighet att flytta till de lokaler på torget där 

Arbetsförmedlingen tidigare höll till skulle ett flertal olika möjligheter öppna sig. 

Det nya konceptet innebär att vi arbetar med att sametablera en butik och ett café, 

båda med målsättningen att bidra till ett levande torg. En sådan verksamhet kan 

erbjuda ytterligare ett flertal platser för bidragsanställningar vilket ytterligare 

minskar försörjningsstödet inom kommunen. Caféet kan skapa en mötesplats i 

centrum som är trygg och som även kan generera besök i andra butiker som drivs 

av privata näringsidkare.  

I lokalen är tanken att även anhörigstöd och Träffpunkten skall rymmas. En flytt för 

dem från nuvarande lokaler erbjuder en mer tillgänglighetsanpassad lokal för 

verksamheten. Tittar även på möjligheten att kunna hyra ut anhörigstödets 

gemensamhetslokal till föreningar etc när denna är ledig kvällar och helger. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Idag har förvaltningen en kostnad för Nött & Nytts lokaler om 109 tkr/ år, för detta 

finns kommunbidrag.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-02-08 VFN 2021-000034 
Sida 

2(2) 

Till detta tillkommer kostnad för den lokal på Centrumvägen 4 där anhörigstöd och 

Träffpunkten finns. Där uppgår förvaltningens kostnad idag till 148 tkr/år. Dessa 

lokaler är externt hyrda via Munkbo och behöver sägas upp, befintlig kontraktstid 

löper till utgången av 2021. Ev. utflyttning tidigare är möjlig om Munkbo har andra 

intressenter till lokalen.  

Total kostnad idag uppgår till 257 tkr/år. 

Den nya föreslagna lokalen betingar en kostnad om 355 tkr/år (exkl. moms) och en 

investeringskostnad de första 5 åren om 37 tkr/år (exkl, moms) 

Total kostnadsökning de första 5 åren uppgår således till 135 tkr/år. 

Nött & Nytt och återbruksstationen tillhandahåller även stora delar av det material 

som används i Jobbcentrums verkstäder, utan detta skulle stora kostnader 

tillkomma för Jobbcentrum jämfört med idag. 

Barnkonventionen 

Att Nött & Nytt kan flytta in i nya lokaler på torget 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 vistas i och rör sig i 

området.  

Miljö 

Att Nött & Nytt ges möjlighet att finnas kvar bidrar inte bara till kommunens 

arbetsmarknadsstrategier utan är även en del i det kommunala miljöarbetet. Att 

det finns en bra second hand-butik möjliggör arbetet med cirkulär ekonomi, är en 

del i kommunens mål att minska miljöpåverkan och är även en aktiv del i att arbeta 

mot de nationella Agenda 2030-målen. 

Henry Einerstedt 

Tf förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Arbetsmarknadschef 

Tf förvaltningschef 

Munkbo AB 
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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 

2021-02-10 Dnr: VFN 2020-000012 

Handläggare: 

Josefine Fredriksson 

Ekonomiavdelningen 

Bokslut 2020 Välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 

 Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020.

 Välfärdsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.

 Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 068 kr av ej

ianspråktagna investeringsanslag för 2020 överförs

till Välfärdsnämndens investeringsanslag för 2021.

 Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av

nämndens positiva resultat på 2 124 tkr, att resultatöverföring görs till eget

kapital vilket är enligt gällande ekonomistyrningsregler.

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden har ett positivt resultat för året på 2 124 tkr. Anledningen till det 

positiva resultatet är dels att verksamheterna kompenserats för merkostnader 

avseende Covid-19 och samtliga sjuklönekostnader, dels för att pandemin medfört 

uteblivna kostnader som påverkat resultatet positivt. Både avdelning Vård och 

omsorg och avdelning Stöd redovisar en positiv budgetavvikelse medan avdelning 

ledning och IFO redovisar ett budgetunderskott.  

Välfärdsnämnden har tagit sig an samtliga av Kommunfullmäktiges fyra 

inriktningsmål. Bedömningen är att ett Verksamhetsmål delvist är uppfyllt och tre 

mål inte är uppfyllda. 

Årets investeringar uppgår till 1 437 tkr av den totala investeringsramen på 

3505 tkr. Årets investeringar består främst av inventarier till nya avdelningen på 

Allégården samt nytt larmsystem.    

Med anledning av nämndens positiva resultat på 2 124 tkr ska enligt gällande 

ekonomistyrningsregler överskottet föras över till nämndens eget kapital. Nämnden 

föreslår att hela överskottet resultatöverförs. Motiveringen är att nämnden belastas 

med merkostnader avseende Covid-19 även 2021 och huruvida dessa kostnader 

kommer kunna återsökas är oklart. Resultatöverföringen skulle täcka delar av de 

merkostnader som uppkommer under 2021.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-02-10 VFN 2020-000012 
Sida 

2(2) 

Barnkonventionen  

Välfärdsnämnden strävar efter att uppfylla barnkonventionens intentioner i alla 

ärenden som rör barn och unga. 

Alla barn har samma rättigheter  

Alla barn är lika mycket värda och alla rättigheter i barnkonventionen gäller för alla 

barn oavsett exempelvis funktionsnedsättning, bakgrund, språk etc.  

Barnets bästa ska alltid komma först  

När vuxna ska bestämma något som handlar om eller påverkar barn måste de alltid 

tänka på vad som är bäst för barnet.   

Varje barn har rätt att överleva och utvecklas  

Dessutom har barn rätt till en bra utbildning/fritid för att kunna utvecklas på ett bra 

sätt.  

Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt  

Tex bör personalen fråga barnen vad de tycker innan de bestämmer saker.   

Inga ytterligare konsekvenser. 

Henry Einestedt 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef  

Kommundirektör 

Förvaltningsekonom  
Ekonomichef  
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Bokslutsrapport 2020 

Välfärdsnämnden 

Nämndsordförande 
Ulla Gustavsson (M) 

Förvaltningschef 
Henry Einestedt tf. 
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2 

Lersjön vinter. Fotograf: Jenny Martinsson 

Ansvarsområde 
Välfärdsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg samt stöd och 
särskild service. 

Avdelning Vård och äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, 
vård- och omsorgsboende, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd. 

Avdelning Stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri 
och arbetsmarknadsenheten. 

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL 
(socialtjänstlagen) för barn 0–21 år, familjebehandling, försörjningsstöd och beroendevård samt 
verksamhet i samverkan med primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral. 

Viktiga händelser 
Under 2020 har avdelningen vård och omsorg avvecklat 17 platser på Ekebacken samtidigt som den 
nya avdelningen, med sex platser, på Allegården har öppnat. En åtgärd som beslutades under 2019 för 
att anpassa verksamheten till det minskade behovet av SäBo platser. Under sommaren och hösten har 
flera platser varit lediga på SäBo, verksamheten har arbetat med att anpassa personalbehovet utifrån 
beläggning. 

Beslutet att lägga ned den kommunala bemanningsenheten har påbörjats, alla vikarier nu är anställda 
direkt ute i verksamheterna. 

Arbetslaget som arbetar med omsorgsnära servicetjänster för personer som har hemtjänst beviljat har 
kommit igång under året. Här har deltagarna till arbetslaget främst tagits fram tillsammans med IFO ur 
målgruppen som uppbär försörjningsstöd. Totalt har 5 personer anställts som tidigare varit arbetslösa 
och haft försörjningsstöd och fler städuppdrag har därför övertagits från hemtjänsten i kommunen. En 
arbetsgrupp bestående av fackliga representanter, enhetschefer och HR har tillsatts för att gemensamt 
lägga en plan för fortsatt arbete med detta. 

Under året har kostnaderna för försörjningsstödet ökat. Förklaringen till detta antas vara flera. 
Nationellt har arbetslösheten ökat och prognosen är att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Detta 
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påverkar arbetsmarknaden med högre arbetslöshetssiffror. Under våren drabbades världen av 
Coronapandemin vilket också påverkar arbetsmarknaden negativt med stigande arbetslöshet, 
svårighet att få praktikplatser och svårigheter för individer som står långt från arbetsmarknaden att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Ärendemängden i försörjningsstödsgruppen har ökat under året, 
framförallt ansökningarna under sommaren vilket berodde främst på de uteblivna sommarjobben som 
ungdomarna normalt brukar få. 

Under året har även brukarstrukturen på LSS gruppbostäderna förändrats i och med att nya brukare 
har flyttat in och viss omflyttning har skett för att samla personer med liknande behov inom samma 
boende. De som flyttat in är en hemtagning från köpt extern gruppbostad samt en hemtagning från 
korttids i samband med att personen avslutat gymnasiet. 

Stödboendet har lagts ner i början av 2020 då ungdomarna blivit självständiga efterhand och flyttat till 
egna boenden. 

Covid-19 

Från och med mars månad har förvaltningens verksamheter påverkats av den rådande pandemin. Alla 
verksamheter från ledning till stödfunktion har fått ställa om och arbeta uteslutande med arbete 
kopplat till pandemin. Vissa verksamheter har drabbats hårdare då det varit konstaterade fall medan 
andra drabbats mer indirekt. Det har varit av största vikt att följa de rekommendationer 
Folkhälsomyndigheten, VG regionens smittskydd samt SMB (samhällsskydd och beredskap) kommit 
med. Utifrån detta har en pandemiavdelning iordningsställts, det har påbörjats ett arbete med ett 
Covid team i hemtjänsten, köpts in skyddsutrustning och material samt skrivits nya och uppdaterade 
rutiner. Förvaltningen har arbetat i stabsläge under mars till slutet av juni, vilket medfört att chefer har 
lämnat ordinarie arbetsuppgifter för att fokusera på krisledning. Detta har fått konsekvenser för 
verksamheter som tvingats fortgå utan nära ledarskap. 

Förvaltningen har enligt direktiv från myndigheter utfört egentestning av personal samt varit 
behjälpliga i smittspårning. 

Verksamheterna tog höjd inför sommaren med fler vikarieanställningar, sysselsättningsgraderna 
höjdes på befintlig personal och all personal från bemanningsenheten placerades ut i verksamheterna. 
Detta för att täcka upp semesterperioden men även för ett visst sjukdomsbortfall. 

Den andra vågen av smittan drabbade förvaltningen hårt under höst och vintern, främst avdelning vård 
och omsorg. Smittan tog ny fart och ställde ytterligare krav på skyddsutrustning, hemarbete och 
distansering. Anpassning av verksamheter som fått bedrivas i annan form har förekommit under hela 
hösten och vintern. Smitta har förkommit i stort sett på samtliga SäBo och hemtjänstgrupper, både 
hos brukare och personal vilket påverkat sjuktalen. 

Nämnden har kompenserats för samtliga merkostnader till och med november relaterade till Covid-
19 från Socialstyrelsen samt alla sjuklönekostnader för perioden april till december från 
Försäkringskassan. 
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Ekonomi 
Resultaträkning 

Konto Utfall Jan - Dec 
2019 

Utfall Jan - 
Dec 2020 

Bud Jan - Dec 
2020 

Avvikelse Jan - 
Dec 2020 

Intäkter 55 866 58 907 35 560 23 347 
Summa intäkter 55 866 58 907 35 560 23 347 
Kostnader -60 280 -58 646 -48 364 -10 281
Personalkostnader -227 443 -225 989 -221 695 -4 293
Övriga verksamhetskostnader -51 275 -49 390 -42 735 -6 655
Övriga intäkter och kostnader -119 -107 -115 7 
Summa kostnader -339 117 -334 132 -312 910 -21 223
Årets resultat -283 252 -275 226 -277 350 2 124 

Välfärdsnämndens utfall för 2021 uppgår till 275 226 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget 
på 2 124 tkr. De främsta orsakerna till att Välfärdsnämnden redovisar ett bättre utfall beror på att 
nämnden kompenserats fullt ut för ökade merkostnader avseende Covid -19 från Socialstyrelsen med 
6 096 tkr och bidrag från Försäkringskassan avseende sjuklöner för perioden april till december på 
3 526 tkr. Bidragen täcker nämndens merkostnader som uppgår till 8 641 tkr. Pandemin har även 
medfört uteblivna kostnader för bland annat omsorgsresor och köpta korttidsdygn vilket påverkat 
utfallet positivt. En justering har gjorts av de preliminära kostnaderna för lokaler efter verkligt utfall på 
lokalvård och elförbrukning totalt motsvarande 464 tkr i minskade kostnader. Budgetöverskottet 
hänförs även till hemtjänsten, antalet verkställda hemtjänsttimmar understiger budgeterade antal 
timmar.  

Nettokostnasminskningen är 8 026 tkr i jämförelse med föregående år, det vill säga -2,8 %. Att 
nettokostnaderna har minskat består till stor det av verkställigheten i de åtgärder som fastslogs inför 
budget 2020.  

Avvikelse mot budget 

Att intäkterna överstiger budgeterade intäkter med 23 347 tkr beror på att ersättningar från 
Socialstyrelsen och Försäkringskassan för att täcka merkostnaderna för Covid-19 ej är budgeterade. 
Ersättningar från migrationsverket, arbetsförmedlingen samt riktade statsbidrag är osäkra belopp och 
därför inte budgeterade till fullo, en försiktighetsprincip. Under 2020 har individ och familjeomsorgen 
haft ett asylärende där verksamheten återsöker placeringskostnaderna hos Migrationsverket, även 
denna intäkt är ej budgeterad. 

Kostnaderna avseende köp av huvudverksamhet avviker från budget med 10 281 tkr. Främsta 
avvikelsen är inom Försörjningsstöd där budgetavvikelsen uppgår till 2 928 tkr samt inom Integration 
där placeringskostnaderna för asylärendet som återsöks hos Migrationsverket överstiger budget med 
drygt 4 600 tkr. 

Personalkostnaderna överstiger budget med 4 293 tkr för 2020. De största budgetavvikelserna finns 
inom särskilt boende, SäBo. Det är kostnader för vikarier, mertid och sjuklöner som överstiger budget. 
På grund av Covid-19 har verksamheterna och behövt täcka upp för personalbortfall samt utöka 
bemanningen för att kunna bedriva kohortvård. Hemtjänsten som tidigare år redovisat en 
budgetavvikelse på personalkostnader fick inför 2020 budgettillskott på 4 500 tkr. De verkställda 
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timmarna har minskat under året vilket medfört att resursfördelningen gör ett överskott mot budget 
på cirka 2 500 tkr.  

Övriga verksamhetskostnader överstiger budget med 6 655 tkr. Störta avvikelsen avser 
förbrukningsmaterial där avvikelse uppgår till 2 100 tkr. Förvaltningen har tvingats köpa in mer 
förbruknings- och skyddsmaterial och till högre priser. Budgeten för verksamhetssystem överstiger 
även budget med cirka 1 000 tkr. Även städet har ökat under året och överstiger budget med 550 tkr. 

Intäktsanalys 
Intäkterna har ökat 2020 jämfört med 2019 med 3 041 tkr. Främsta anledningen är den ersättning som 
verksamheterna erhållit från Socialstyrelsen för merkostnader relaterat till Covid-19 på 6 096 tkr samt 
ersättning från Försäkringskassan avseende all sjukfrånvaro för perioden april till december med 3 526 
tkr. 

Bidrag från Migrationsverket har minskat under året med 5 000 tkr, samtidigt som förvaltningen 
återsökt ersättning i ett asylärende motsvarande 4 632 tkr. 

Intäkterna från personlig assistans har minskat med 1 679 tkr till följd av minskat antal ärenden. 
Ersättning för sålda arbetsträningsplatser till arbetsförmedlingen har minskat med cirka 1 000 tkr 
under året. Även omsorgsavgifter, hyror och matabonnemang har minskat jämfört med 2019 vilket 
beror på att det är färre särskilda boende platser 2020. 

Kostnadsanalys 
De totala kostnaderna för 2020 har minskat med 4 985 tkr jämfört med kostnaderna 2019, detta 
inklusive merkostnader för Covid-19. Kostnaderna för Covid-19 uppgår till 8 641 tkr och avser främst 
kostnader för personal och skyddsmaterial. 

Kostnader för bidrag och köp av huvudverksamhet uppgår till 58 646 tkr, en minskning med 1 634 tkr 
mot 2019. Ökade kostnader för utbetalat försörjningsstöd med 2 780 tkr och köpt placering inom 
integration med 3 210 tkr kompenseras med lägre kostnader för köpt familjehem med 1 273 tkr och 
köpta platser inom LSS gruppbostad och korttidsboende med 4 616 tkr. Kostnader för omsorgsresor är 
en post som till stor del uteblivit på grund av pandemin och är 1 500 tkr lägre 2020 jämfört med 2019. 

Personalkostnaderna har minskat med 1 454 tkr. Två enheter utmärker sig med lägre 
personalkostnader och det är personlig assistans som har ett färre ärende under 2020 samt Ekebacken 
där halva enheten avvecklats under året. Det är färre årsarbetare inom dessa enheter vilket gör att 
kostnaden för månadslöner är 2 500 tkr lägre. Att personalkostnaderna och främst månadslöner inte 
minskat mer trots de åtgärder som genomförts inför 2020 med även indragning av administrativ 
personal och chefer beror på Covid -19. Under sommaren anställdes sommarvikarierna som 
visstidsanställda på tremånaders avtal och belastar därför posten månadslön och skillnaden mellan 
åren blir därför inte större. Kostnader för vikarier och mertid är i nivå med föregående år. De totala 
sjuklönekostnaderna uppgår till 5 751 tkr och är 1 652 tkr högre 2020 jämfört med 2019. 

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 49 390 tkr och har minskat med 1 885 tkr 2020. Kostnaderna 
för måltider har minskat med 500 tkr på Ekebacken samt kostnader för leasingbilar har minskat med 1 
400 tkr. 

Övriga intäkter och kostnader avser avskrivningar och är i nivå med föregående år. 
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Eget kapital 
Nämnd Ingående 

eget kapital 
Årets 

resultat 
Justerad 

resultatöverföring 
Utgående 

eget kapital 
Välfärdsnämnden 0 2 124 2 124 2 124 

Välfärdsnämndens överskott understiger 3% av budgetramen och nämnden förespråkar därmed att få 
överföra hela överskottet på 2 124 tkr till eget kapital. 

Motiveringen till detta är att nämnden fortsatt är hårt belastad av pandemin. Redovisningen 2021 
belastas redan av merkostnader för Covid-19 och Socialstyrelsen har inte gått ut med någon 
information huruvida det kommer finnas pengar att ansöka om framöver. Det egna kapitalet på 2 124 
tkr skulle nyttjas för att täcka merkostnader som eventuellt ej ersätts av Socialstyrelsen under 2021. 

Driftredovisning ansvar 
Ansvar 2019 Utfall 

helår 
2020 Utfall 

helår 
2020 Budget 

helår 
2020 

Återstår 
helår 

Ledning Välfärd -10 181 -11 120 -9 891 -1 216
Avdelning Vård och Omsorg -157 683 -149 597 -152 543 2 934 
Avdelning Stöd -62 190 -57 993 -60 022 2 029 
Avdelning IFO -53 298 -56 517 -54 894 -1 623
Summa Välfärdsnämnden -283 252 -275 226 -277 350 2 124 

Avdelning Välfärd redovisar ett utfall på 11 120 tkr och en budgetavvikelse på -1 216 tkr för 2020. 
Utfallet är en försämring med 939 tkr jämfört med 2019. Ökningen beror på att hyran för postlokalen 
är fördelad på avdelningen i år samt ökade kostnader för verksamhetssystem. Ersättningen från 
Socialstyrelsen uppgår till 572 tkr och Försäkringskassan till 51 tkr. 

Avdelning Vård och Omsorg redovisar ett utfall på 149 597 tkr och en positiv budgetavvikelse på 2 934 
tkr. Avdelningen har förbättrat utfallet med 8 086 tkr under 2020, främsta anledningen är indragningen 
av SäBo platser på Ekebacken. Vård och Omsorg är den avdelning som påverkats mest av pandemin. 
Inom avdelningen så uppgår merkostnaderna till 6 853 tkr och erhållen kompensation från 
Socialstyrelsen uppgår till 4 618 tkr och från Försäkringskassan 2 280 tkr. 

Avdelning Stöd redovisar ett utfall på 57 993 tkr och en positiv budgetavvikelse på 2 029 tkr. 
Avdelningen har förbättrat utfall med 4 197 tkr. Anledningen till det förbättrade resultatet är uteblivna 
kostnader för omsorgsresor, färre verkställda korttidsdygn samt att verksamheten köper förre boende 
platser inom LSS. Avdelningen har likt vård och omsorg också påverkats av Covid-19. Merkostnaderna 
uppgår till 1 213 tkr och erhåller ersättning från Socialstyrelsen och Försäkringskassan uppgår till 906 
tkr respektive 1 072 tkr. 

Avdelning IFO har ett resultat på 56 517 tkr och en budgetavvikelse på minus 1 623 tkr. Utfallet är 3 
219 tkr högre jämfört med 2019. Främsta anledningen är ökade kostnader för utbetalt 
försörjningsstöd. Kostnader för placeringar har däremot minskat under 2020. Avdelningen har inte 
varit lika hårt ansatt av pandemin som vård och omsorg och stöd. Merkostnaderna uppgår till 3 tkr och 
ersättningen uppgår till 126 tkr och är främst från Försäkringskassan. 
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Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2019 Utfall 

helår 
2020 Utfall 

helår 
2020 Budget 

helår 
2020 Återstår 

helår 
Hemtjänst inkl. resursfördelning -40 146 -40 744 -41 868 1 126 
Dagverksamhet och öppenverksamhet -2 299 -1 571 -2 409 837 
Särskilt boende och korttidsvård -75 932 -72 423 -72 375 -48
Rehab och hemsjulvård -28 148 -25 544 -26 018 473 
Boende enligt LSS -26 166 -24 800 -26 027 1 226 
Korttidsvistelse utanför hemmet -5 865 -4 584 -5 689 1 105 
Annat boende enligt SOL -2 950 -3 025 -1 464 -1 562
Boendestöd -3 756 -3 588 -4 018 430 
Övriga insatser inom LSS -7 731 -7 695 -9 259 1 564 
Personlig assistans -8 071 -7 785 -6 947 -838
Institutionsvård vuxna -1 424 -866 -1 715 850 
Övrig vuxenvård -727 -1 146 0 -1 146
HVB barn och unga -11 226 -11 548 -11 827 279 
Familjehemsvård barn och unga -15 356 -15 057 -17 715 2 658 
Övriga öppna insatser inom IFO -5 225 -5 875 -5 589 -285
Ekonomiskt bistånd -11 770 -14 494 -10 798 -3 695
Integration 1 090 924 -58 982 
Arbetsmarknadsåtgärder -2 975 -3 111 -2 335 -776
Gemensamma kostnader Välfärd -33 664 -31 434 -30 199 -1 235
Nämnd och styrelse -911 -860 -1 040 180 
Välfärd totalt -283 252 -275 226 -277 350 2 124 

Hemtjänst inklusive resursfördelningsbudget 

Hemtjänsten redovisar ett positivt överskott mot budget med 1 126 tkr. Det är resursfördelningen som 
har ett överskott, antal verkställda timmar understiger budgeterade timmar med 3 180 h. Ser ingen 
större minskning i antalet brukare utan det är den verkställda tiden per brukare som minskar.  

Trots att verkställda timmarna minskat mellan 2019 och 2020 med 4 771 timmar har inte 
utfallet/nettokostnaden för 2020 minskat, utan ökat. Anledningen är att antalet verkställda timmar 
minskat mest i en och samma hemtjänstgrupp vilket gjort det svårt att ställa om personalgruppen i 
samma takt.  

Verksamheten har under året sett över de administrativa rutinerna kring delegerade HSL uppdrag 
vilket lett till antalet HSL timmar minskat och uppgår till 21% av den totala verkställda tiden. 

Hemtjänst 2018 2019 2020 
Verkställd tid SOL 81 397 70 663 68 904 
Verkställd tid HSL- uppdrag 20 268 21 703 18 691 
Totalt verkställd tid (SOL och HSL) 101 665 92 366 87 595 
Verkställd tid snitt/månad (SOL och HSL) 8 472 7 697 7 300 
Nettokostnad för hemtjänst, tkr 41 104 40 146 40 744 
Kostnad per timme (SOL och HSL) 404 435 465 
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*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2020 års uppgifter publiceras v.20 på Kolada.se

Särskilt boende och korttidsvård 

SäBo har haft många tomma platser sedan våren 2020 detta beror på att behovet minskat, inte på 
grund av Covid -19, och ansökningar om särskilt boende har inte kommit in i samma omfattning. 
Avvecklingen av 17 platser på Ekebacken startade under hösten 2019 och var klart i månadsskiftet 
februari/mars 2020. Samtidigt öppnade de sex nya platserna på Allégården. Totalt minskades antal 
SäBo platser med 11 i kommunen. Att antalet platser är färre 2020 återspeglas även i utfallet, 
nettokostnaderna för SäBo har minskat med 3 509 tkr jämfört med 2019. Avvikelsen mot budget 
uppgår till -48 tkr och att avvikelsen inte är högre beror på att verksamheten kompenserats fullt ut för 
merkostnader avseende Covid-19 och sjuklönekostnader.  

Nyttjandegraden för 80+ i särskilt boende sjunker. 2019 bodde 12 % av kommunens 80+ på SäBo, i 
liknande kommuner är motsvarande siffra 11%. Inför 2020 kommer nyttjandegraden minska 
ytterligare då det finns färre SäBo platser att nyttja i kommunen. 

Korttids har även påverkats av Covid-19, dubbelrummen har inte fått nyttjas till mer än en brukare åt 
gången vilket medfört att lediga rum på SäBo har fått vara korttidslägenheter under perioder vilket 
även ökat kostnaderna för korttidsvården. Antal verkställda korttidsdygn under året uppgår till 3 709 
stycket, trenden är att antalet verkställda korttidsdygn minskar. 

*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2020 års uppgifter publiceras v.20 på Kolada.se

Rehab och Hemsjukvård 

Rehabenheten visar ett positivt resultat om 168 tkr. Den fysioterapeut tjänsten som varit vakant är 
tillsatt under året. 

Hemsjukvården redovisar en positiv budgetavvikelse på 305 tkr. Verksamheten har sålt mer 
samverkade sjukvård under 2020. Att utfallet 2020 minskat jämfört med 2019 beror dels på att 
nattundersköterskorna är förflyttade till hemtjänsten samt att åtgärderna för budget i balans har gett 
effekt, kostnaderna för mertiden har under 2020 minskat med 557 tkr. 

Boende enligt LSS 

Omfattar kommunens grupp- och servicebostad inom LSS samt köpt extern boendeplats LSS. 
Verksamheten gör ett överskott mot budget med 1 226 tkr samt minskar utfallet för 2020 jämfört med 
2019. Anledningen är att verksamheten under början av året tog hem en köpt boende plats till 

Antal brukare hemtjänst SOL och HSL (snitt på året) - 235 232 
Verkställd tid per brukare och månad SOL och HSL - 36 31 
Antal brukare SOL (snitt på året) 207 214 211 
Verkställd tid per brukare och månad SOL 33 28 27 
Andel invånare 65+ med hemtjänstinsats* 7,4 % 7,3% - 
Delegerad HSL i % av verkställd tid 20% 23% 21% 

Särskilt boende inkl. korttids 2018 2019 2020 
Antal boendeplatser inkl korttids 133 128 117 
Varav vård och omsorgsboende 119 116 105 
Nyttjandegrad SäBo 80+* 12,7% 12,0% - 
Antal verkställda korttidsdygn 5 766 4 997 3 709 
Antal belagda korttidsplatser 15,8 13,7 10,2 
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kommunens gruppbostad. I dagsläget köper kommunen en extern boendeplats. Anledningen till 
budgetöverskottet är att gruppbostaden resursförstärktes i samband med hemtagning och all personal 
ej är tillsatt. 

Korttidsvistelse utan för hemmet 

Redovisar ett överskott på 1 105 tkr och utfallet har minskat med 1 281 tkr. Anledningen är att antalet 
verkställda korttidsdygn minskat med 148 dygn under 2020, från 403 dygn 2019 till 255 dygn 2020. En 
anledning är Covid-19, då brukare valt att hålla sig hemma istället för att nyttja korttids på helger. 
Antalet köpta boende barn platser har också minskat, under läsåret 20/21 köper verksamheten två 
boende platser till ungdomar i samband med gymnasium.  

Övriga insatser inom LSS 

Avser till största del daglig verksamhet och redovisar en positiv budgetavvikelse med 1 564 tkr. Under 
året har antalet omsorgsresor minskat kraftigt som en konsekvens av att daglig verksamhet anpassat 
verksamheten efter covid-19. Samma anledning ligger även till grund för att personalbortfall i 
arbetsgruppen inte behövt ersättas i samma omfattning som när verksamheten bedrivs i ordinarie 
omfattning. 

Vuxenvård IFO 

Budgetöverskottet för vuxenplaceringar på institutionsvård är 850 tkr. Ett överskott på grund av färre 
placeringar under året och fokus på hemmaplanslösningar, antalet placerade dygn har minskat från 
986 dygn 2019 till 375 dygn 2020. Vid årsskiftet hade avdelningen inga placeringar på institutionsvård. 

Övrig vuxenvård inklusive våld i nära relationer har en negativ avvikelse på - 1 146 tkr. 
Placeringskostnaderna ökar på grund av ökat våld i nära relationer. Verksamheten har haft långvarig 
skyddsplacering under hela året samt ytterligare en tillkommande placering under slutat av året. 
Utöver dessa placeringar har det förekommit några korta akutplaceringar på kvinnojour och samt en 
kortare skyddsplacering. Anledning till minusresultatet är att verksamheten inte är budgeterad då det 
tidigare år varit låga kostnader och få placeringar. 

Barn och unga IFO 

Vuxna placeringar 2018 2019 2020 
Kostnad institutionsplaceringar, tkr 3 120 986 375 
Antal köpta dygn på institution 1347 393 149 
Kostnad dygn, tkr 2,3 2,5 2,5 
Kostnad övrig vuxenvård 22 926 1 003 
Antal köpta dygn övrig vuxenvård 0 312 456 
Kostnad dygn, tkr 0 2,9 2,2 

Antal placerade barn/snitt per år 2018 2019 2020 
Antal i HVB 7 5 5 
Antal i köpt familjehem 11 11 9 
Antal i egna familjehem 18 18 21 
Summa 36 34 35 
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Verksamheten HVB barn och unga redovisar ett positivt överskott per augusti på 279 tkr. Utfallet för 
2020 ligger i samma nivå som 2019 även då det varit något färre antal placerade dygn under 2020, 
anledningen är att periodvis har verksamheten belastats med dubbla placeringskostnader. 

Familjehemsvård barn och unga redovisar ett positivt resultat på 2 658 tkr mot budget och utfallet 
2020 är något lägre än för 2019. Antal köpta konsulentstödda familjehem har minskat och de egna 
familjehemmen har ökat vilket är ett resultat av det arbete familjehemssekreterarna gjort med att 
rekrytera egna familjehem. Fyra barn har flyttat hem till sina föräldrar från konsulentstödda 
familjehem. 

Övriga öppna insatser IFO 

Uppgår till -285 tkr och utfallet är högre än 2019. Att kostnaderna på hemmaplan ökat när antalet 
placeringar minskar. Består bland annat av kostnader för provtagning och analyser. Avser även köpt 
eftervård efter avslutad HVB-placering. Resultatet för Familjebehandlarna/Barnkullen uppgår till 171 
tkr, anledningen är att det under viss tid funnits vakanser, då det varit fler som slutat och en som gått 
i pension. Inom öppna insatser ingår även socialtjänstens del i familjecentralen, familjerätt och 
ungdomsmottagningen. 

Ekonomiskt bistånd 

Redovisar en budgetavvikelse på minus 3 695 tkr. Utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat med 2 577 tkr 
jämfört mot 2019. Ärendemängden har ökat under året vilket har gjort att personalresurserna har 
behövt förstärkas med en 25 % tjänst. Ökningen var som störst under sommaren och berodde främst 
på de uteblivna sommarjobben som ungdomarna normalt brukar få. Under året har den största ökning 
av ansökningar skett av just ungdomar i ålderskategorin 18–24 år. Under januari 2020 uppbar 14 
ungdomar (18–24 år) försörjningsstöd, under juli 45 st och i december 29 st. En ökning består också av 
att personer som deltagit i etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen avslutats och övergår 
i jobb och utvecklingsgarantin vilket halverar deras inkomster. Vi har under året sett en ökad inflyttning 
från andra kommuner. Oftast är det personer som står långt ifrån arbetsmarknaden utan 
etableringsersättning kommuner (social dumpning). Familjerna är oftast stora och de har svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden då de är outbildade och har svårt med språket. 

HVB placeringar barn 2018 2019 2020 
Kostnad placering barn, tkr 14 590 11 226 11 548 
Antal dygn på institution 2 331 1 992 1 942 
Kostnad/dygn, tkr 6,2 5,6 5,9 

Familjehem 2018 2019 2020 
Kostnad köpta familjehem, tkr 8 986 8 913 7 640 
Genomsnittlig månadskostnad per köpt familjehem, tkr 68 68 71 
Antal köpta familjehemsdygn 4294 3897 3370 
Kostnad egna familjehem, tkr 4 238 4 976 5 798 
Genomsnittlig månadskostnad per egna familjehem, tkr 27 23 23 
Antal egna familjehemsdygn 5452 4460 5311 
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Under året har verksamheten på AME förändrats på grund av pandemin och antalet inskrivningar har 
begränsats vilket fördröjer processen att få ut bidragstagare i arbete. 

2020 har 268 hushåll erhållit försörjningsstöd/ekonomisk bistånd. Anledningen till att nettokostnaden 
per hushåll minskat under 2020 trots ökade antal hushåll beror på att ökningen i antal består främst 
av ensamhushåll (ungdomar) och då är utbetalningen lägre. 

Gemensamma kostnader Välfärd 

Resultatet uppgår till ett underskott på 1 235 tkr. Anledningen till underskottet beror dels på utökade 
kostnader för verksamhetssystem i samband för införandet av Combine och Appva. Under sommaren 
har förvaltningen även haft extra personal på enhetschefsnivå på grund av arbetsbelastningen i och 
med pandemin. I verksamheten ingår samtliga chefer och förvaltningsövergripande personal. Utfallet 
har minskat mellan 2019 och 2020 och beror bland annat på indragning av chefer och administrativ 
personal. 

Åtgärder 
För att få kostnaderna i balans med budget 2021 planeras att Ekebacken blir korttidsboende med 12 
platser och Dinglegården blir ett särskilt boende med 14 platser. Det blir en neddragning på platser i 
förhållande till efterfrågan. Posten är med som en åtgärd i budget 2021 och i nuläget finns ett 
intagningsstopp på Ekebacken. 

Hemtjänsten i Svarteborg har de senaste året minskat sina verkställda timmar, den gruppen har gått 
från att vara en större hemtjänstgrupp till en liten med många heltidsanställda. För att få effektivitet 
på personalresurserna kommer Dinglegården och hemtjänsten Svarteborg ha samma chef och vara ett 
område. 

För avdelning Stöd kommer fokus under 2021 vara att arbeta med hållbara scheman för 
personalgrupperna. Nya scheman syftar till att minska mertiden och öka anställningsgraden för de som 
så önskar. Här ser man ett tydligt exempel på att arbetet med heltidsresan är av vikt. 

Inför budget 2021 finns även beslut om minskning av budgetram med 1 200 tkr för LSS gruppbostad. 
Antingen kommer verksamhet att ta hem den köpta placeringen alternativt minska den 
personalbudgeten som resursförstärktes för att ta hem köpta platser. 

Nedläggningen av Bemanningsenheten är näst intill avklarad. Anställda i poolen och vikarier är 
utplacerade direkt i verksamheterna. Sista kostnaderna förväntas i mars. 

Arbetet med de servicenära hushållstjänsterna påbörjades men stannade upp när pandemin bröt ut. 
Under 2020 har fem personer fått anställning och blivit självförsörjande. Det innebär att 
försörjningsstöd för dessa personer minskas med ca 36 tkr/månaden. Arbetet med de servicenära 
hushållstjänsterna är en satsning där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av att 
de saknar utbildning eller har språksvårigheter får möjlighet till arbete. Det kan också vara en start på 
att vilja utbilda sig för att sedan jobba mer i vårdnära arbeten. 

Försörjningsstöd 2018 2019 2020 
Utbetalt försörjningsstöd, tkr 7 907 9 596 12 173 
Utbetalt försörjningsstöd inkl återbetalningar, tkr 7 697 9 297 11 680 
Antal unika hushåll som erhållit försörjningsstöd 196 200 268 
Nettokostnad per hushåll, tkr 39,3 46,5 43,6 
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Under hösten fick Arbetsförmedlingen nya direktiv om att återuppta sin samverka med socialtjänsten, 
AME och vuxenskolan gällande viss målgrupp av arbetssökande. Den målgrupp som är prioriterad är 
personer som är på väg ur etableringsprogrammet, ungdomar (18–24 år) och vuxna som är inskrivna i 
något arbetsmarknadspolitiskt program. 

Två nya tjänster inom AME är tillsatta efter tillskott i budget, en arbetsmarknadskonsulent och en 
handledare, för att ha fler resurser att arbeta med att sänka försörjningsstödet.  

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - Dec 

2020 
Budget tot 

2020 
Återstår Jan - 

Dec 2020 
2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel -151 -153 2 
2333 Gem inventarier ÄO -678 -2 297 1 619 
2335 ÄO larm -608 -500 -108
2336 Inv MuSoLy Magna Cura 0 -555 555 
Summa Alla projekt -1 437 -3 505 2 068 

Under 2020 har Välfärdsnämnden gjort investeringar för 1 437 tkr av den totala investeringsramen på 
3 505 tkr. Återstående investeringsbudget för 2020 på 2 068 tkr äskas över till 2021 års 
investeringsbudget. 

Årets investeringar består av: 

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Inköp av takliftar till SäBo samt mobila liftar till hemtjänsten. 

2333 Gemensamma inventarier: I samband med att den nya avdelningen på Allégården togs i bruk har 
investeringar i möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp samt annan inredning skett. Avdelning Stöd har 
investerat i förstärkta fönster på LSS gruppbostad. 

2335 ÄO Larm: Det har investerats i larmsystemen på flera enheter. Det är dörrlarm, passagelarm samt 
så kallade hotell lås, en åtgärd enligt målsättningen att förbättra och skapa en tryggare miljö för 
personer med demenssjukdom och skapa bättre arbetsmiljö för personalen. Investeringen 2020 
överstiger budgeten för larm men ryms ändå i den totala investeringsbudgeten. 

2336 Inv Munkedal Sotenäs Lysekil Magnua Cura/Combine; Avser kommande investeringar för 
införandet av nytt verksamhetssystem. 

Personal 
Sjukfrånvaro % 

Sjukfrv %, ack 
December 

2019 

Sjukfrv %, ack 
December 

2020 
Åldersintervall 9.98% 13.14% 
<=29 10.83% 12.69% 
30-39 8.77% 11.29% 
40–49 9.30% 13.74% 
50–55 11.04% 13.69% 
>=56 10.37% 13.79% 
65–67 4.23% 7.63% 
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Inom välfärdsförvaltningen är sjukskrivningarna höga, under 2020 har sjuktalet ökat från 9,98% till 
13,14%. Antalet sjukskrivningar överlag är fler under 2020. Främst korttidssjukskrivningar som ökat på 
grund av Covid-19. Av det totala sjuktalet på 13,14% är 52% korttidsfrånvaro, tidigare år har denna 
procentsats legat relativt konstant på 45 %. Inom långtidsfrånvaron ses komplicerade sjukskrivningar 
där det finns flera orsaker till sjukskrivningen vilket gör att rehabilitering och arbetsanpassning tar 
längre tid och många är under medicinsk behandling.  

På avdelningen för Vård och omsorg uppgår sjuktalen till 13,44% 2020 och 9,61% 2019. Ökningen kan 
till stor del hänföras till Covid-19. Fördelningen mellan lågtid och korttidsfrånvaro förhåller sig relativt 
samma över åren 50/50. Inom denna avdelning finns flest anställda och även flest timavlönade vilket 
drar upp sjuktalen inom avdelningen. 

Avdelning Stöd har sedan flera år problem med hög sjukfrånvaro, 2020 uppgår sjuktalet till 13,60% 
jämfört med 2019 då sjuktalet uppgick till 11,48 %. Inom avdelningen har fördelningen mellan lång tid- 
och korttidsfrånvaro skiftat. 2020 är det korttiden som står för den största andelen av sjukfrånvaron, 
en bidragande orsak är Covid-19. Verksamheter som ligger högt i sjukfrånvaro och som behöver 
prioriteras är personlig assistans och LSS gruppbostad där en markant ökning av sjukskrivningar skett 
de senaste tre åren. 

På avdelningen Individ och Familjeomsorg har den totala sjukfrånvaron under 2020 ökat till 10,21 % 
jämfört med 2019 då sjuktalen var 8,43%. Avdelningen har haft ett par medarbetare med hög 
sjukfrånvaro på grund av ej arbetsrelaterade sjukdom. Enhetscheferna arbetar systematiskt kring 
sjukfrånvaron. 

Ledning Välfärd har ett sjuktal på 10,79 % 2020 och 8,79% 2019. Hård arbetsbelastning under året är 
en av anledningarna till det ökade sjuktalet. 

Omorganisation och chefsbyten påverkar sjukfrånvaron över tid. Sjukfrånvaron hänger dels ihop med 
hur förvaltningen organiserar sig, dels vilka förutsättningar chefer har att vara närvarande. Det 
närvarande ledarskapet är svårt att upprätthålla om det ofta sker chefsbyten. 

Antal anställda 
Utfall 2019 Utfall 2020 

Alla anställningsformer 601 609 
Tillsvidare 430 402 
Tidsbegränsad 172 208 

Antalet anställda inom förvaltningen har ökat med 8 anställningar. Av de tillsvidareanställda har det 
skett en minskning med 28 personer och de tidsbegränsade har ökat med 36 personer. Att de 
tidsbegränsade anställningarna har ökat under året beror på att verksamheterna inom SäBo, 
Hemtjänst och LSS anställt fler vikarier under sommaren för att täcka upp både semester och 
eventuellt sjukdomsbortfall. 

Främsta minskningen av tillsvidare anställd personal är inom Vård och Omsorg, där avdelningen 
avvecklat halva Ekebacken. Även inom avdelning Stöd och verksamheten personlig assistans har 
antalet anställda minskat då det är ett färre assistansärende 2020. Även inom integration har antalet 
anställningar minskat som en följd av ett minskat behov. 

24



14 

Sysselsättning 
Antal 

anställningar 
2019 

Antal 
anställningar 

2020 
0–74% 206 219 
75–99% 175 150 
100% 221 242 

Samtliga nyanställningar som rekryteras görs på 100%. De som redovisas i andelen 0–74% avser främst 
nattpersonal och vikarier. 

Från och med våren 2020 har en person tillsatts för att arbeta med heltidsresan dock har detta arbete 
stannat av på grund av sjukdom. Avdelningsvis arbetar enhetscheferna med att höja upp 
sysselsättningarna i den mån det är genomförbart vid exempelvis personalavgångar. 

Kompetensutveckling 
Genom kompetenssamverkan inom SML (Sotenäs Munkedal Lysekil) har vikarier inom vård och omsorg 
som saknar utbildning fått möjlighet att gå valideringsutbildning för att få en formell utbildning, det 
bidrar till en värdefull rekryteringsbas. Kompetenssamverkan som sker i samarbete med Kunskapens 
Hus erbjuder även fördjupningsutbildningar för anställda inom omsorgen. Andra återkommande 
utbildningar är bland annat läkemedelshantering, demens-ABC, palliativ vård, hygienutbildning och 
dokumentation. Inom hemsjukvården pågår en satsning på utbildning inom sårvård. Vissa 
kompetenssatsningar har utförts för att lyfta befintlig personal genom till exempel handledning, 
workshops och möjligheten till intern rörlighet. 

Utbildning i systematiska utredningsverktyg såsom IBIC och BBiC pågår eller planeras. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljön och det börjar bli en naturlig del av det vardagliga 
arbetet. Förvaltningens utvecklingsområde som framkom i årets OSA undersökning var: uppföljning av 
arbetsplatsen mål, återkoppling av chef på utfört arbete och upplevelsen av att ha tillräcklig med 
resurser och förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. 

Under 2020 har förvaltningen fått in 146 tillbudsrapporter och 44 olycksfall. De flesta tillbuden har 
skett på SäBo och i ordinärt boende. Olycksfallen har skett i ordinärt boende. Händelserna har till 
största del handlat om hot och våldssituationer, psykosocial påverkan och skadad av person vid 
personlig kontakt och omvårdnad. Här bör förvaltningen titta på hur man genom utbildning och rutiner 
kan stärka personalen i hot och våldssituationer som uppkommer med brukare/vårdtagare. 
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Måluppfyllelse 
Nämnden har under 2020 inte uppfyllt sina mål. Arbetet med Covid-19 har tagit allt fokus och tid under 
året. Nämnden har därför valt att arbeta med samma mål och verksamhetsmått under 2021. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Inriktningsmål Bedömning Trend 
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs
utifrån behov
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan

Nämndens verksamhetsmål och mått 
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska 
vara mätbara. 

1.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går ut i arbete där 
ingen utbildning krävs  

Bedömning Trend 

Inom förvaltningens verksamheter är målet att hjälpa dem som riskerar att hamna i försörjningsstöd 
ut på arbetsmarknaden, alternativt i praktikplats. Utbildade handledare finns i verksamheterna för att 
kunna ta emot och vägleda praktikanter på bästa sätt. 

Många enheter inom de särskilda boendena har nu extratjänster och har anmält intresse av att ta emot 
fler. Möjligheten till att få anställa extratjänster styrs av arbetsförmedling och har påverkats negativt 
av deras omorganisation samt pandemin. Timanställda erbjuds i den mån man kan möjligheten att 
kombinera utbildning och arbete, genom validering. Inom Hemtjänst Svarteborg har man påbörjat 
arbetet med att knoppa av omsorgsnära servicetjänster genom att plocka ur städet och lägga detta på 
ett städteam. Städteamet består av personer som står långt i från arbetsmarknaden och riskerar att 
behöva ansöka om försörjningsstöd, dessa anställs istället efter praktik med hjälp av anställningsstöd. 
Denna form av anställning kräver arbetsförmedlingens medverkan. 

Inom individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten fortgår arbetet med att identifiera 
försörjningsstödstagare för att se om de har rätt till någon form av bidragsanställning, arbetssättet 
omfattar alla klienter. 

Personer som går ur etableringen ligger under Arbetsförmedlingen ansvar och socialtjänsten får ej 
styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del av, eftersom de då mister sin ersättning från 
Arbetsförmedlingen. Därför krävs det ett nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. 

Tidigare så har arbetet med att skriva in försörjningsstödstagare på Jobbcentrum för att kartlägga 
deras arbetsförmåga samt få hjälp med att komma ut i jobb försvårats på grund av personalbrist. Nu 
har Jobbcentrum rekryterat en arbetsmarknadskonsulent. Den förväntade effekten av detta syns ännu 
inte, effekten förväntas under 2021. Arbetet har under 2020 försvårats av rådande pandemi. 
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Inom DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) samverkan kommer vi att kunna 
gemensamt fånga upp personer som befinner sig i etableringen för att förhindra bidragsberoende. När 
DUA samverkan är igång kommer en fördjupad samverkan mellan IFO, Arbetsförmedlingen, 
jobbcentrum och Kunskapens hus bli möjlig och ett bättre arbete med målgruppen kunna genomföras. 

Måttet publiceras i Kolada i vecka 21 efterföljande år. 2018 lämnade 39% etableringsuppdraget inom 
90 dagar för att börja arbeta. Samma siffra för 2019 är 28%. En nedåtgående trend sedan 2017, då det 
var 42%. En förklaring till att färre personer går ut i arbete inom 90 dagar efter avslutad etablering är 
troligen att Arbetsförmedlingens verktygslåda har förändrats, samt att personer som nu lämnar 
etableringen inte är de som kom i den stora flyktingvågen 2015 utan utgörs av grupper som kommit 
senare. Antalet utomeuropeiskt födda personer som är öppet arbetslösa enligt arbetsförmedlingens 
statistik för augusti 2020 är lägre än i augusti 2019. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Vi ska öka med 10 % 10.00% 

2.1 Verksamhetsmål: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande 

Bedömning Trend 

En arbetsgrupp har upprättats som kommer att arbeta med planen för brukarinflytande. Gruppen har 
inte träffats än på grund av nuvarande läge med Covid -19. Arbetet med planen är framflyttat till 2021. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Plan ska vara upprättad år 2020 (Brukarinflytande) 0 1 

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 

Bedömning Trend 

Möjligheten att skapa ny samverkan med samhällsnyttiga organisationer har kraftigt begränsats av 
arbetsbördan som uppstått av Covid-19, samt de restriktioner som gällt kring att samla eller träffa 
människor, särskilt sådana i riskgrupp. 

I kölvattnet av covid-19 så skapades dock ny samverkan med civilsamhället, till exempel så togs kontakt 
med svenska kyrkan kring utökad samverkan på grund av epidemin. En inköpsförmedling inrättades 
mellan frivilliga som hjälper till med inköp och privatpersoner som inte längre fick handla på grund av 
covid- 19, med en anställd inom förvaltningen som förmedlare. Viss hjälp av frivilliga har funnits med 
att tillverka visirbågar till vårdpersonalen. 

Den samverkan som förvaltningen planerat att arbeta med som fokuserar på att identifiera befintliga 
samarbeten och fokusera på grupper där man inte nått framgång hittills med att försöka stötta och ge 
förutsättningar att mötas har inte varit aktuell att bedriva i stor skala. 

Inom de särskilda boendena har man inte kunnat genomföra anhörigträffar eftersom besöksförbudet 
på SäBo förlängdes med anledning av covid-19. Målet är att ha kontinuerliga anhörigträffar för att 
kunna ha ett bra samarbete med de boende och dess anhöriga och att få fler frivilliga och volontärer 
till enheterna. 
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I Hedekas har man ett bra samarbete med frivilliga och andra grupper. I grunden fungerar Sörbygården 
som en träffpunkt och dagverksamheten utgår i normala fall därifrån vissa dagar per vecka. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar kontinuerligt med att skapa nya samarbetsformer, såväl med det 
privata näringslivet som med civilsamhället. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Antalet aktiviteter ska öka med 20 % 0,0% 20,0% 

4.1 Verksamhetsmål: Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga 

Bedömning Trend 

Enheterna källsorterar i den mån det är möjligt och förutsättningar finns. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Antal enheter som källsorterar skall vara 100 % 100,0% 

Framtid 
2021 och kommande år ställer krav på att avdelning Vård och Omsorg ska komma ner i kostnader. 
Omställningsarbete till den "nära vården" och följderna av pandemin kommer utmana oss. Likt övriga 
kommuner i landet ser vi att behovet av särskilt boende för äldre och hemtjänst minskar från och med 
2020, detta visar sig genom att hemtjänsttimmarna sjunker och ansökan och gynnande beslut om SäBo 
platser minskar. Detta mönster kommer hålla i sig tills 40-talisterna blir 85+ alltså runt år 2025–2026. 

Avdelningen Våd och Omsorg behöver anpassa resurser såsom personal och lokaler till det behovet. 
Det innebär minskat antal SäBo platser, bedriva mer vård och omsorg i hemmet (nära vård) samt 
utnyttja befintliga vård och administrativa lokaler så klokt som möjligt. Det krävs alternativ för vård 
och omsorg såsom trygghetslägenheter/boende, intensiv hemtagning från slutenvård med fokus på 
att invånarna ska kunna leva ett självständigt liv och klara sig i sitt eget hem så länge det är möjligt. 
Avdelningen bör se över vilka insatser som inte är bundna till uppdraget så de hamnar på rätt vårdnivå, 
man behöver också samverka med civilsamhället och vilka insatser de kan bidra med. 

Planering gällande en alternativ boendeform fortgår. Det planeras för ett nytt äldreboende som enligt 
beslut skall vara placerat i Dingle. 

Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande Covid – 19 vilket vilket kan medföra 
plötsliga förändringar och omställningar i arbetet inom förvaltningen även fram igenom då nya direktiv 
kan komma från en dag till en annan. 

De individer som uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden är beroende av de 
nationella politiska besluten gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa personer är oftast inte 
anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden utan det krävs oftast någon form av 
anställningsstöd för att komma ut i arbete. Det finns nya beslut gällande arbetsförmedlingens 
omorganisation som förhoppningsvis återigen kan gynna samverkan med våra gemensamma individer 
för att de ska komma ut i arbete. 
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Fördjupat samarbete med IFO är en viktig del av arbete under 2021 för Arbetsmarknadsenheten som 
ett led i uppdraget att minska försörjningsstödet, minska utanförskapet och minska arbetslösheten. 
Försörjningsstödsgruppen och jobbcentrum skulle under våren 2020 påbörjat ett nytt gemensamt 
arbetssätt med stora förhoppningar om att fler personer som uppbar försörjningsstöd skulle kommit 
ut i sysselsättning och arbete med egen försörjning. Detta arbete har blivit uppskjutet på grund av 
pandemin men kommer återupptas så fort det är möjligt. Gemensamma arbetsprocesser skall tas fram 
tillsammans med medarbetarna. För att målgruppen ska få möjlighet att få en arbetslivserfarenhet och 
bli anställningsbara är det avgörande att hela kommunen är villiga att ta emot praktikanter och 
personer som har rätt till någon form av subventionerad anställning 

Då secondhandbutiken Nött och nytt varit tvungna att lämna sin lokal så har ett arbete påbörjats i 
samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen för att hitta en ny lokal för att verksamheten skall 
kunna öppna upp igen. 

En ökning av våldsärenden kommer med största sannolikhet att ske då den massmediala 
informationen och medvetenheten gör att personer vågar kontakta socialtjänsten för hjälp. 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. 

Nya brukare har ansökt om förhandsbesked om plats till särskilt boende enligt LSS i kommunen. Detta 
skulle påverka verksamheten gruppbostad då det i dagsläget endast finns en ledig lägenhet och denna 
är tänkt till hemtagning av köpt boendeplats i annan kommun. Ett nytt privat LSS-boende håller på att 
byggas i kommunen. Det är ännu okänt hur detta kan komma att påverka verksamheten. Även 
verksamheterna servicebostad samt daglig verksamhet kan komma att påverkas. 

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

Nuvarande verksamhetssystemet Magna Cura skall bytas ut mot Combine i hela förvaltningen och 
vilket omfattar totalt ca 600 personal med dokumentationsansvar. 
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Ekonomi och åtgärder

Januari 2021
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Övergripande förvaltningsnivå

Personalkostnader 1 mnkr högre än januari 2020-
lönerevision, covid-19

1 145 tkr ligger uppbokat som merkostnad för 
Covid-19 i januari. 1065 tkr personal 80 tkr material.
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Vård och omsorg

• Personalkostnaderna höga i januari- påverkat av
Covid december och januari

• 12 lediga platser varav 6 på Ekebacken

• Börjat med riskanalys för att förflytta personal
från Ekebacken till annan verksamhet/område.

• Verkställda hemtjänsttimmar i januari har ökat
från december med 262 timmar, ökningen är
50/50 fördelat mellan SoL och HSL.
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Avdelning IFO

• Personalkostnader ökat-> 1 ÅA mer 2021 samt
ökade lönekostnader. Haft vakanta tjänster 2020.

• Beviljat försörjningsstöd lägre:

- Januari -21: 952 tkr, 116 hushåll.

- Januari -20 utbetalt: 1 063 tkr, 119 hushåll.
(december -20, 1 109 tkr, 123 hushåll)

• En köpt familjehemsplacering avslutad. Annars
inga förändringar avseende placeringar.
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Avdelning stöd

• Januari -21 i nivå med januari -20.

• Något högre personalkostnader på LSS
gruppbostad- merkostnader och ob=> Covid

• Nytt schema inom LSS gruppbostad- höja
sysselsättning- minskad mertid.
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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
• 30 platser alla med en demensproblematik. 28 personer av 30 är över 80 år
Allégården 2
• 21 platser (+3 växelvård) alla med en demensproblematik. 16 personer är

över 80 år
Ekebacken
• 10 platser varav en med demensproblematik och 8 personer över 80 år
Sörbygården
• 26 platser varav 14 med demensproblematik och 25 personer över 80 år
Procent med demensproblematik
• 90 belagda platser varav 66 personer med demensproblematik = 73,3%
Procent med över 80 år
• 90 belagda platser varav 77 personer över 80 år = 85,5%
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Bistånd / hemtjänsten per område

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

Antal 56

Egenvård 36

Beviljad hemtjänst 1767

Totalt 1803

Stale

Antal 26

Egenvård 12

Beviljad hemtjänst 946

Totalt 958

Ytter

Antal 45

Egenvård 51

Beviljad hemtjänst 1472

Totalt 1523
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Forts.hemtjänsten per område

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

Dingle

Antal 33

Egenvård 26

Beviljad hemtjänst 1011

Totalt 1037

Hällevadsholm

Antal 24

Egenvård 18

Beviljad hemtjänst 706

Totalt 724

Hedekas

Antal 32

Egenvård 10

Beviljad hemtjänst 886

Totalt 896
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Hemtjänsten januari

Beskrivning av hemtjänsttimmar jan 2021:
• Beviljade timmar enligt Socialtjänstlagen - januari: En större

ökning för hemtjänsten med 1048 timmar.
• Antal brukare – 216st (216 i december)  Genomsnittsbeviljade

timmar enligt SoL: 32 timmar exkl.HSL (i december, 30,2
timmar)

• Egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård: En ökning
från 135 timmar i december till 153 timmar i januari 2021.
Skillnad från föregående år, att Vårdval rehab numera också
skickar uppdrag.

•
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Övrig information från bistånd
Bo listan:

• 12 lediga platser inklusive sex platser på Ekebacken och tre platser på korttids.

• Två personer på listan som är beviljade SÄBO, varav en tackat nej igen och den andra flyttar in på Allégården 210210.

Nya ansökningar SÄBO:

• Fyra personer har ansökt om SÄBO och samtliga vistas korttids.

Beviljade beslut: under redovisad månad (historik föregående månad)

• Korttid: 9 st. Tre tidigare månader: (14)

• Säbo: 3 st. Tre tidigare månader: (3)

• Växelvård: 2st. Tre tidigare månader: (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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IFO
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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

Mars

April

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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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 

2021-01-27 Dnr: VFN 2021-000028 

Handläggare: 

Erik Hedlund 

Alkoholhandläggare 

Munkedal/Lysekil 

Undantag från debitering av avgift med tillämpning 

av alkohollagen 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att restauranger i Munkedals 

kommun inte ska debiteras avgift enligt alkohollagen för tillsyn 2020.    

Sammanfattning 

På grund av pågående pandemi covid-19 och därmed tillämpning av olika 

författningar, har många restaurangägare särskilt drabbats. För att minska de 

ekonomiska skadorna har en del kommuner avstått från att fakturera för utförd 

tillsyn. Munkedals kommun och Lysekils kommun har gemensam 

alkoholhandläggare. Lysekils kommun inte att debitera restaurangägarna för 2019. 

Faktura sändes ut i slutet av 2020 och kommunen har planer att inte debitera för 

2020.  

I Munkedals kommun är bokslutet för 2019 fastställt av kommunfullmäktige. För 

2020 har inte tillsynsavgiften erlagts av restaurangägarna.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Intäkterna beräknas minska med 90 tkr. 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser. 

Henry Einestedt 

Tf. förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Alkoholhandläggare Lysekil / Munkedal för vidare befordran till berörda 

restaurangägare i Munkedals kommun. 

Förvaltningschef välfärd 

Ekonom välfärd 

Avdelningschef Individ- och familjeomsorg 
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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(1) 

Datum 

2021-02-08 Dnr: VFN 2021-000030 

Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning 

kapitel 2. Individ- och familjeomsorg 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i befintlig 

delegationsordning samt tillägg med ny delegation, gällande kapitel 2, Individ och 

familjeomsorg, omfattande; 

Befintlig delegation  

Nr 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.29, 2.35, 2.36, 2.89, 2.90, 2.91, 2.109, 2.110, 

2.113, 2.114, 2.115, 2.117, 2.120, 2.121, 2.122, 2.134 och 2.136. 

Ny delegation 

Föräldrabalken: Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 

Delegat: välfärdsnämndens myndighetsutskott. 

Sammanfattning 

Avdelning Individ- och familjeomsorg har gjort en översyn av kapitel 2 i 

välfärdsnämndens delegationsordning. Förvaltningen föreslår förändringar av 

beslutsnivåer samt ny delegation enligt bifogat förslag. 

De ändringar och tillägg som föreslås berör lagstiftning inom begravningslagen, 

föräldrabalken, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, socialtjänstlagen, 

socialtjänstförordningen samt äktenskapsbalken.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Beslutsfattande utgår utifrån rätten till bistånd enligt gällande lagstiftning inom 

socialtjänstens ansvarsområden. 

Barnkonventionen 

Bedömning utifrån barnkonventionens intentioner är väl inarbetat i socialtjänstens 

arbetsmetoder. 

Henry Einestedt Clarie Engström 

Tf förvaltningschef Avdelningschef IFO 

Beslutet expedieras till: 

Nämndsekreterare VFN för redigering, expediering och publicering 
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Diarienummer: 2021-30 Bilaga 
Datum: 2021-02-04 

Förslag på ändringar och tillägg i välfärdsnämndens delegationsordning 
antagen 2020-09-24 § 62, i kapitel 2 Individ- och familjeomsorg 

Begravningslagen 

2.3 Beslut att ordna gravsättning, inom respektive 
ansvarsområde 

beslut om tvångsgravsättning fattas av välfärdsnämnden 

(notering: Kommunen har rätt till ersättning för faktiska 
kostnader av dödsboet enligt 5 kap 2 § Begravningslagen, som 
debiteras enligt beslut i KF 2017-11-23 § 93: ersättning/taxa tas 
ut av dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning till 
självkostnadspris för handläggarens omkostnader enligt 
beräknad schablon som debiteras per timma, under förutsättning 
att medel finns i dödsboet. Se delegation enligt Ärvdabalken) 

5 kap. 2 § 
Begravnings-
lagen 

Handläggare IFO, 
Tillägg: 
Socialsekreterare 

Föräldrabalken,  FB 

2.5 Godkännande av föräldraskap / 
faderskapsbekräftelse, inom respektive 
ansvarsområde 

Nytt: Beslut om DNA undersökning 

(notering: Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 Att fastställa 
faderskap. Utredning skall anses inledd när nämnden fått 
födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte kan vara far 
enligt 1 kap. 2 § FB) 

1 kap 9 § 1  
st FB, 
1 kap. 4 § 1 
st. FB 

2 kap. 6 § 
FB 

Socialsekreterare/ 
Handläggare IFO 
Tillägg:  
Familjerätts- 
sekreterare 

NY: 
Socialsekreterare/ 
Familjerätts- 
sekreterare 

2.6 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB Avdelningschef IFO 
ersätts av:  
Enhetschef IFO 

NY 
2.6.1 

Beslut om nedläggning av 
faderskapsutredning  

2 kap. 7 § 
1p, 2p, 3p 
eller 4p FB 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

2.7 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap. 1 § FB Avdelningschef IFO 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 

2.8 Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet 

2 kap. 9 § 1 
st. FB 

Avdelningschef IFO 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 
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(notering: Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned 
en påbörjad utredning beslutas av nämnden) 

2.12 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 
umgängesärenden 

6 kap. 19 § 2 
3 st. FB 

Avdelningschef IFO 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

2.29 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
påbörjad utredning skall läggas ned alternativt 
övergå i en utredning enligt 11 kap 1 § SoL  
Formuleringen tas bort, ej relevant då man 
aldrig övergår i annan utredning, man avslutar 
öppnar ny 

7 § LVM Enhetschef IFO 

2.35 Beslut om att begära polishandräckning för att föra 
en missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1 LVM Avdelningschef IFO 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

2.36 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid vårdinstitution 
2.89,  

45 § 2 LVM Avdelningschef IFO 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) SoL 

2.89 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i Hem för vård och 
boende (HVB) 

a) beräknad varaktighet högst 1 månad

b) beräknad varaktighet mer än 1 månad

4 kap 1 § 
SoL 

a)Avdelningschef
IFO
ersätts av:
Enhetschef IFO,
Socialsekreterare i
socialjouren

b) Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

2.90 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i ålder 
16-20 år (placering/omplacering) i form av vård i
Stödboende

a) beräknad varaktighet högst 1 månad

b) beräknad varaktighet mer än 1 månad

4 kap 1 § 
SoL 

a)Avdelningschef
IFO
ersätts av:
Enhetschef IFO,
Socialsekreterare i
socialjouren

b) Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

2.91 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
eller i familjehem 

4 kap 1 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
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2.91 Görs om till separerad delegation: 

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
eller i familjehem 

a) beräknad varaktighet högst 1 månad

b) beräknad varaktighet mer än 1 månad

(notering: Observera lagen om offentlig upphandling, men också 
kravet på individuell bedömning i biståndsärenden) 

Ändras till: 

a)Enhetschef IFO

b) 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

2.109 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, inom respektive 
ansvarsområde; 

a) vid samtycke

b) ej samtycke

(notering: Det förutsätts att nämnden/styrelsen 
eller den ansvarige tjänstemannen vid tvekan 
angående de rättsliga förutsättningarna för 
adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande adoptionsorganisationen och Statens 
nämnd för internationella adoptioner) 

6 kap 14 § 
SoL a) Socialsekreterare

Tillägg:
Familjerätts-
sekreterare

b) Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

2.110 Besluta ta ut avgift/underhållsstöd av de föräldrar 
vars barn under 18 år är placerade i familjehem 
eller på HVB. Ersättningsnivån ska följa SKR:s  
anvisningar för beräkning     

a) beräkna underhållsbidragets storlek samt besluta
om jämkning.

(notering: Enligt beslut i KF 2015-11-26 § 91) 

8 kap 1 § 2 
st. SoL, 
6 kap 2 § 
So2.117F  

Socialsekreterare 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 

a) 
Socialsekreterare 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 

2.113 Beslut om att återkräva ekonomisk hjälp utöver 4 
kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 

2.114 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § och 4 kap 2 § som utgått obehörigen eller 
med för högt belopp 

9 kap 1 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 

2.115 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 
kap 1 §, 9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 

9 kap 3 § 1 
st. SoL 

Avdelningschef IFO 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 

2.117 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 
kap 1 § SoL  

9 kap 3 § 1 
st. SoL 

Avdelningschef IFO 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 
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2.120 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

(notering: Här stadgas att det är välfärdsnämnden 
(socialnämnden) eller utsett ombud som kan föra kommunens 
talan i ärenden socialtjänstens angelägenheter. 
Välfärdsnämnden kan delegera rätten till tjänsteman) 

10 kap 2 § 
SoL 

Förvaltningschef 
ersätts av: 
Avdelningschef IFO 

2.121 Utse ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 § 
SoL 

Förvaltningschef 
ersätts av: 
Avdelningschef IFO 

2.122 Beslut om att inleda utredning, inom respektive 
ansvarsområde 

(notering: Se Socialstyrelsens Allmänna råd, Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten) 

11 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren, 
Tillägg: 
Familjerätts-
sekreterare 

Socialtjänstförordningen (2001:937)  SoF 

2.134 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom 

(notering: Avser all slags egendom) 

5 kap 3 § 
SoF 

Socialsekreterare 
ersätts av: 
Enhetschef IFO 

Äktenskapsbalken,  Äktb 

2.136 Yttrande beträffande äktenskapslicens, inom 
respektive ansvarsområde 

15 kap. 1 § 
Äktb 

Socialsekreterare 
Tillägg:  
Familjerätts-
sekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-05 Dnr: VFN 2021-000005 

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2021-

01-01 -- 2021-01-31

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 

2021-01-01 – 2021-01-31.    

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4, att beslut fattade enligt 

välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande 

möte. 

Upprättad redovisning visar välfärdsförvaltningens anmälda delegationsbeslut under 

perioden 2021-01-01 – 2021-01-31.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser. 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Registrator VFN 
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Välfärdsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-01 – 2021-01-31 

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2021-01-19 2615 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

punkt 5.2.14 - Avskrivning av 

fordran (redan debiterad avgift) 

avseende vård och omsorg. 

Pia Janerstål 2020-000180 

2021-01-14 2610 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Beslut i Välfärdsnämndens

myndighetsutskott 2021-01-07 §§ 

1-3

Monica Nordqvist 

2021-01-14 2609 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Beslut i Välfärdsnämndens

myndighetsutskott 2021-01-14 §§ 

4-17

Monica Nordqvist 

2021-01-12 2598 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Dödsboanmälan för perioden

2020-10-01 -- 2020-12-30.

Ewa Karlsson 

2021-01-12 2597 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Familjerätt för perioden 2020-10-

01 -- 2020-12-30.

Ewa Karlsson 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2021-02-05 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-01-12 2596 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Uppdragstagare för perioden 

2020-10-01 -- 2020-12-30. 

 

Ewa Karlsson  

2021-01-12 2595 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd 

(ensamkommande) för perioden 

2020-10-01 -- 2020-12-30. 

 

Ewa Karlsson  

2021-01-12 2594 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta i ärenden om ekonomiskt 

försörjningsstöd för perioden 2020-

10-01 -- 2020-12-31. 

 

Ewa Karlsson  

2021-01-11 2588 I Biståndshandläggare Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2020-12-01 -- 2020-12-

31. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Elise Andersson  
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