
Välfärdsnämnden 
2021-09-23 

Digitalt möte via teams 

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 
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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 
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 Välfärdsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-16 

Ärende Anteckningar/Föredragande Sida 

1. Fastställande av ärendelista. 

Dnr 2021-000016 

Presentation av ny avdelningschef Niklas Borg 
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2. Återrapport -Förstudie särskilt boende. (4 alt.) 

Information ges på mötet 

Dnr 2020-000133  

Elisabeth Linderoth 
Personalföreträdare har närvarorätt 

 

3. Lägesrapport -Äldreboende. 

Dnr 2021-000008  

Personalföreträdare har närvarorätt 6 

4. Delårsbokslut augusti 2021. 

Dnr 2021-000001  

Personalföreträdare har närvarorätt 7 

5. Svar på Kommunrevisionens granskning av 

budget och prognosarbete inom välfärdsnämnden 

samt  barn- och utbildningsnämnden. 

Dnr 2021-000107  

Personalföreträdare har närvarorätt 25 

6. Månadsrapport / Statistik från verksamheter juni-

augusti 2021. 

Dnr 2021-000011  

Personalföreträdare har närvarorätt  

7. Ändringar i beslut gällande personalvård. 

Dnr 2020-000013  

Personalföreträdare har närvarorätt 52 

8. Anmälan av delegationsbeslut juni-augusti 2021. 

Dnr 2021-000005  

54 

9. Förslag till extra möte med välfärdsnämnden 

gällande sekretessbelagt individärende. 

Dnr 2021-000119  

58 

Tid: 2021-09-23, kl. 09:00 

Plats: Digitalt möte via teams 
Ordförande, Tf. förvaltningschef och sekreterare i Gullmarssalen 

Justeringsdatum: 2021-09-27 

Justeringsperson: Förslag: Sten-Ove Niklasson (S) 

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 

2021-09-10 Dnr: VFN 2021-000016 

Handläggare: 

Monica Nordqvist 

Administrativa avdelningen 

Fastställande av ärendelista inför välfärdsnämndens 

möte 2021-09-23 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar fastställa ärendelistan.  

Sammanfattning 
Förslag till ärendelista är upprättad, nämnden har att fastställa ärendena och dess 

turordning.   
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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 

2021-09-07 Dnr: VFN 2021-000008 

Lägesrapport äldreomsorgen september 2021 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning / lägesrapport 

 Flytt av korttidsenheten är genomförd enligt plan, från Dinglegården till 

Ekebacken. Dinglegården är nu ett särskilt  boende med 14 lägenheter. 

På Ekebacken har en lätt renovering av lokaler i bottenplan och utsida påbörjats, i 

syfte att bidra till en gynnsam miljö för vistelse och rehabilitering. 

Ekebackens korttidsenhet har 11 lägenheter, med möjlighet till att i en lägenhet få 

plats med 2 sängar, totalt 12 platser.  

Rehabenheten (fysioterapeuter och arbetsterapeuter) har en filial på Ekebacken. 

Syftet är att möta de gäster på korttidsenhetens behov av återhämtning och 

rehabilitering, bibehålla och förbättra resurser och skapa möjlighet till 

rehabilitering. 

Ekebacken inrymmer sedan tidigare dagverksamhet i vilken legitimerad demens-

sjuksköterska ansvarar för. Det ger en vinst i ökad samverkan mellan 

korttidsenheten och demenssjuksköterskans roll att bidra med specifik kunskap 

inom området demens, till såväl personal som gäster och deras anhöriga som nu 

ges nya möjligheter. 

Generellt upplevs en ökad stabilitet inom äldreomsorgen. 

Den planerade flytten för korttidsenheten från Dinglegården till Ekebacken är 

genomförd. 

Dinglegården är nu ett särskildboende med 14 platser. 

Rekrytering av ny enhetschef till Ekebacken och Rehabenheten pågår.  

Lättare renovering av Ekebacken är i form av måla väggar, rätta till ojämnheterna i 

utemiljön i syfte att minska risken för fall samt avgränsa del av trädgård med 

staket.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Lättare renovering av Ekebacken täcks av statliga medel, samt redan i budget 

avsatta medel. 

Barnkonventionen 

Bedömning inte aktuell. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Kristina Nyckelgård 

Tf. förvaltningschef 
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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 

2021-09-16 Dnr: VFN 2021-000001 

Handläggare: 

Josefine Fredriksson 

Ekonomiavdelningen 

Delårsrapport augusti 2021 Välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 
 Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti med 

verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 

Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.  

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden har för perioden januari till augusti 2021 en negativ avvikelse om 

-8 343 tkr mot budget. Årsprognosen visar en negativ avvikelse på -9 000 tkr vilket

är en försämring med 2 150 tkr mot föregående prognos per april månad. 

Vård och omsorg visar ett underskott om -3 835 tkr per augusti där hög bemanning 

ses som den främsta anledningen. SäBo och korttids har påverkats av 

omflyttningen mellan Dinglegården och Ekebacken och inom hemtjänsten ser 

verksamheten att antalet insatser ökar. Åtgärder att minska antalet årsarbetare 

utifrån verksamhetens behov har genomförts och kommer få effekt under 

resterande del av året då omflyttningen är genomförd. Genomförda åtgärder samt 

outnyttjade bidragsmedel för god och nära vård gör att årsprognosen uppgår till -

1 700 tkr. 

Avdelning Stöd redovisar ett negativt resultat på 475 tkr och en årsprognos på -

2 500 tkr. Främst är det inom verksamheten boende enligt LSS som den stora 

avvikelsen syns som följd av att verksamheten köper ytterligare externa 

boendeplatser.  

Individ och familjeomsorgen visar ett negativt resultat på -2 694 tkr och redovisar 

en årsprognos på – 3 200 tkr. Underskottet är främst hänförligt till utbetalt 

försörjningsstöd.  

Utfallet för investeringar januari-augusti uppgår till 752 tkr och avser möbler till 

Allégården samt licens för nya verksamhetssystemet. Planen är förbruka hela 

investeringsramen om 3 368 tkr under 2021. 

Välfärden har tagits sig an samtliga av kommunfullmäktiges totalt 4 inriktningsmål. 

Bedömningen är att 1 verksamhetsmål ej är mätbart och 3 verksamhetsmål ej är 

uppfyllda. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-09-16 
 

VFN 2021-000001 
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan. 

 

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. 

Henry Einestedt 

Tf. förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Delårsrapport augusti 2021 

Välfärdsnämnden 

 

Nämndsordförande 
Ulla Gustavsson (M) 

Tf. förvaltningschef 
Henry Einestedt 
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Maltes stig. Fotograf Lotta Karlsson 

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, 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 årets första halvåret har det varit stort fokus på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de 

effekter som pandemin haft på verksamheterna. Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som 

är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt deras hushållskontakter, alltså samtlig i 

hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och LSS/personlig assistans. Varje medborgare har behövt två 

vaccindoser vilket genererat mycket personella resurser. Vaccinet har haft kort hållbarhet och det har 

varit en snäv tidsram mellan att sprutan levererats till kommunen tills dess den måste stickas i en arm 

för att inte gå förbrukad. Hemsjukvården har fått ersättning från regionen för delaktighet i 
vaccinationen. 

Det har varit ombyte på ledningspositioner och flertalet tillförordnande chefer vilket gjort att oro ökat 
bland medarbetare och att verksamheten har tappat fart. 

Vård och omsorg 

För att få balans i behovet av särskilt boendeplatser och korttidsplatser fattades beslutet att 

korttidsplatserna framöver kommer att beläggas på Ekebacken. Dinglegården kommer då enbart bestå 

av permanenta boendeplatser. Förändringen medför på sikt en mängd synergieffekter då 

sjuksköterskor och rehab personal kommer att utgå från samma lokaler. Att slå ihop dessa 

verksamheter ses som en steg i arbetet med omställning till den goda och nära vården. Ett varsel om 
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övertalighet av vårdpersonal har genomförts utifrån verksamhetens behov. Utfallet blev att ingen 

personal behövdes sägas upp utan erbjöds möjlighet till omförflyttning inom förvaltningen. Flytten 

mellan Ekebacken och Dinglegården planerades och genomfördes under vecka 36. Omflyttningen har 

delfinansierats av statsbidrag i syfte att bibehålla vårdkvalitet och möjlighet till god arbetsmiljö.  

Det nya verksamhetssystemet Combine och avvikelsesystemet DF Respons har tillsammans med 

planeringssystemet Kompanjon införts under våren. Införandet krävde resurser och nya arbetssätt. 

Arbetet med att säkra planering och dokumentation kommer fortgå och ingå i det systematiska arbetet 

för verksamheten. 

Stöd 

Inom gruppbostad LSS har två nyinflyttade på boenden genererat stora personalkostnader utifrån att 

verksamheten inte varit förberedda på utmaningarna detta innebar. Bristande kunskaper och 

förutsättningar har orsakat inte bara utökade kostnader utan även ett arbetsmiljöproblem. 

Verksamheterna har som en påföljd granskats av arbetsmiljöverket, IVO samt varit föremål för en 6:6A 

(varning om stängning av arbetsplats utifrån arbetsmiljöbrister). Uppföljning avseende IVOs och 
arbetsmiljöverkets anmärkningar kommer ske under hösten. 

På grund av de omfattande kostnadsökande insatserna inom LSS har en särskild tjänst tillsatts 

temporärt för att utreda och åtgärda brister i kvalitén. Ny enhetschef har tillträtt efter sommaren inom 

gruppboendena. 

Individ- och familjeomsorg 

Försörjningsstöd har fortsatt att vara högt både i Munkedal och nationellt. Framförallt med personer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. Pandemin sätter stopp för utvecklingsarbetet och möjlighet till 

arbete. Försörjningsstödsgruppen och Jobbcentrum fortsätter att jobba och utveckla samverkan för 

att stärka klienters möjlighet till arbete. Fortsätt arbete sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, 

vuxenutbildningen och Jobbcentrum. En arbets - och styrgrupp är skapad (SKASAM) för att identifiera 

och arbeta med gemensamma mål mot egen försörjning genom arbete eller studier. Ökade möjligheter 

till arbetstillfällen på arbetsmarknaden påverkar det inte det enskilda inom försörjningsstöd i större 
utsträckning. 

Under sommaren arrangerade familjehemssekreterarna tillsammans med ett av våra familjehem ett 

sommarläger i tre dygn på Sundsviksviksgården, dit samtliga våra egna familjehem bjöds in tillsammans 

med de placerade barnen. Där fick våra familjehem, och våra familjehemsplacerade barn möjlighet till 

umgänge med varandra och gemensamma aktiviteter aktiviteter. Några placerade barn fick också 

möjlighet att träffa sina syskon, som inte är placerade i samma familjehem. En tidigare placerad 

ungdom fick sommarjobb, som ledare på lägret. Allt finansierat av Socialstyrelsens pengar för förstärkt 
familjehemsvård, som vi ansökt om och fått. 

Antalet orosanmälningar kring barn och unga har under de senaste åren ökat med nästan 50 %. Flera 

grannkommuner ser likande tendenser med framförallt ökande anmälningar men också inledda 

utredningar. Många ärenden är av komplex karaktär och kräver stora arbetsinsatser. Anmälningarna 

har främst ökat från skola och hälso-och sjukvården. Ökningen från hälso- och sjukvården rör ökad oro 

för barns psykiska hälsa. Under de första månaderna 2021 har enheten Barn och unga utredning märkt 

av en ökning gällande ungdomar med drogmissbruk. Vissa av dem har ett konstaterat omfattande 

drogmissbruk vars vårdbehov inte har bedömts kunna tillgodosetts genom kommunens 

öppenvårdsinsatser, trots upprepade försök. Detta har medfört att kostnaderna för placeringar på 

institution har ökat. I vissa av dessa ärenden har man kunnat se att distansundervisningen på 
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gymnasieskolorna kan har varit en bidragande orsak till en ökad psykisk ohälsa vilket i sin tur inneburit 

en ökad grad av självmedicinering med narkotika. Barn och unga utredning och skolorna i Munkedal 

samt gymnasieskolor i grannkommuner samverkar kring dessa ungdomar. De ungdomar som också 

uppfyller kriterier för samverkan inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har lyfts i detta 
sammanhang. Samverkan kring dessa ungdomar planeras att fortgå under året 2021. 

Ekonomi 
Resultaträkning 

Konto Utfall Jan - 
Aug 2020  

Utfall Jan - 
Aug 2021  

Bud Jan - Aug 
2021  

Avvikelse Jan - 
Aug 2021  

 Intäkter 32 240 36 982 25 913 11 069 

Summa Intäkter 32 240 36 982 25 913 11 069 

Kostnader utgifter -38 826 -40 017 -33 916 -6 101 

Personalkostnader -149 749 -159 965 -148 312 -11 653 

Övriga verksamhetskostnad -32 386 -33 593 -31 936 -1 659 

Summa Kostnader -220 961 -233 575 -214 163 -19 412 

Summa Resultaträkning -188 721 -196 593 -188 251 -8 343 

 

Välfärdsnämnden har per april månad ett utfall om 196 593 tkr vilket ger en negativ avvikelse med 8 

343 tkr mot budget. Största underskottet finns inom Vård och omsorg, försörjningsstöd och boende 
enligt LSS. 

Merkostnaderna för Covid-19 minskar inom förvaltningen och per augusti finns uppbokade kostnader 

på ca 4 800 tkr, 800 tkr avser materialkostnader och ca. 4 000 tkr avser personalkostnader. 

Verksamheterna har blivit kompenserade för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan 

motsvarande 1 820 tkr samt för merkostnader för Covid-19 från Socialstyrelsen med 1 451 tkr. 

Nettokostnadsökningen är 7 872 tkr i jämförelse med samma period föregående år, det vill säga 4,2 %. 
Personalkostnader står för den största kostnadsökningen mellan åren. 

Intäktsanalys 
Intäkterna har per augusti månad en positiv avvikelse med 11 069 tkr mot budget. Försäkringskassans 

kompensation för sjuklönekostnader om 1 820 tkr samt ersättning från Socialstyrelsen för 

merkostnader hänförlig till Covid-19 på 1 451 tkr är inte budgeterat för och är en anledning till den 

positiva avvikelsen. Även bidrag från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket visar ett överskott för 

perioden om 4 657 tkr. Gällande intäkter från Migrationsverket har förvaltningen aktivt valt att 

budgetera efter försiktighetsprincipen med hänvisning till de senaste årens kraftiga minskning av 
bidrag. 

I jämförelse med samma period föregående år har utfallet av intäkter totalt ökat med ca 4 742 tkr.  

Externa riktade statsbidrag från Socialstyrelsen har ökat under 2021 och intäkterna är 3179 tkr högre 
jämfört med augusti 2020. Merparten av bidragsökningen syns inom vård och omsorg.  

Ersättningen från Migrationsverket har minskat med 1 877 tkr jämfört med augusti 2020, antal 

asylsökande eller personer som är nyanlända och faller under det så kallade schablonbidraget har blivit 

färre vilket visar att schablonersättningen till kommunen minskat. Samtidigt eftersöks 
placeringskostnader i ett asylärende där förvaltningen får full ersättning. 
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Försäljning av övrig verksamhet har minskat med cirka 982 tkr jämfört med samma period föregående 

år, vilket bland annat kan härledas till att verksamheten inte längre säljer MAS tjänster till 

grannkommuner. Intäkterna för omsorgsavgifter och hyresersättningar har minskat med 480 tkr, färre 

boendeplatser inom SäBo 2021 jämfört med 2020. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna har per augusti månad en negativ avvikelse med 19 412 tkr mot budget fördelat på 
personalkostnader, köp av verksamhet och övriga kostnader. 

Personalkostnader har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 11 653 tkr. Hemtjänst och 

SäBo är de verksamheter visar på störst underskott mot budget om ca 6 000 tkr, följt av LSS 

gruppbostad på 2 700 tkr och ledningspersonal på 1 000 tkr. Åtgärder är verkställda för budget i balans 

2022 där vård och omsorg varslat övertalig personal. Främst är det kostnader för vikarier, mertid och 

sjuklöner som överstiger budget men även höga semesterlöner som betalats ut i samband med att 

ledningspersonal avslutat sin anställning. Verksamheter som visar på ett överskott mot 

personalbudget finns ledningspersonal inom Stöd med cirka 1 000 tkr för perioden som följd av vakanta 
chefstjänster. Även daglig verksamhet redovisar ett överskott mot burget på 800 tkr.  

Kostnader för köp av verksamhet visar för perioden ett underskott mot budget om ca 6 101 tkr. Bland 

annat har antalet köpta platser inom HVB varit fler till antalet än budgeterat för. Utbetalt 

försörjningsstöd redovisas även inom denna post och är högre än budgeterat. Avdelning Stöd ser även 
ökade kostnader för köpta boendeplatser inom LSS. 

Övriga kostnader visar för perioden ett underskott om 1 663 tkr mot budget. Främst är det kostnader 

för telefoni och datorer som överstiger budget, verksamheterna har tvingats köpa fler telefoner och 

datorer till följd att kunna dokumentera i det nya verksamhetssystemet. Även kostnader för analys och 

provtagning överstiger budget som en följd av mer hemmaplanslösningar. I posten övriga kostnader 
finns även den miljonen som nämnden fick i personalsatsning som ett överskott.  

I jämförelse med utfallet augusti 2020 har kostnaderna ökat med ca 12 614 tkr. Det är främst inom 

ramen för personalkostnaderna som ökningen ses om ca 10 200 tkr. Samma verksamheter som har 

största budgetavvikelsen har även största kostnadsökningen, hemtjänst, SäBo och gruppbostad LSS. 

Personalkostnaderna har även ökat inom ledning på grund av tillfällig utökning av ledningspersonal. I 

ökningen av personalkostnader ingår även ökade lönekostnader utifrån lönerevisionen på 3 300 tkr.  

Eget kapital 

Nämnd Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Välfärdsnämnden 0  2 124 2 124 

 

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds 

egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall 

avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna 

kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i 

kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 

Planen ska delges kommunstyrelsen. 

Välfärdsnämndens egna kapital uppgår till 2 124 tkr och avser nämndens överskott 2020.  
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Driftredovisning ansvar 

Ansvar 2020 Utfall 
helår 

2021 
Prognos 

helår 

2021 Budget 
helår 

2021 Avvikelse 
prognos 

Ledning Välfärd -11 120 -14 064 -12 464 -1 600 

Avdelning Vård och omsorg -149 596 -152 854 -151 154 -1 700 

Avdelning Stöd -57 993 -64 767 -62 267 -2 500 

Avdelning Individ- och familjeomsorg -56 517 -60 383 -57 183 -3 200 

Summa Välfärdsnämnden -275 226 -292 068 -283 068 -9 000 

 

Den totala prognosen 2021 för Välfärdsnämnden i augusti uppgår -9 000 tkr. I april uppgick prognosen 

till -6 850 tkr. Främsta anledningen till att prognosen försämrats beror på tillkommande köpta 

boendeplatser inom LSS gruppbostad avdelning Stöd. Att prognostiserat underskott inte är större 

utifrån att utfallet per augusti uppgår till -8 343 tkr beror på att det dels finns ytterligare outnyttjade 

bidrag riktat främst till Vård och omsorg samt att de åtgärder som beslutades om i april för att minska 
underskottet är beaktade i prognosen och förväntas ge effekt resterande månader under 2021.  

Prognosen bygger på det verksamheterna känner till idag. Poster som kan komma påverka prognosen 

och utfallet för 2021 som är okända i dagsläget är hur länge verksamheterna kommer få ersättning 

från Försäkringskassan gällande sjukfrånvaro. Verksamheterna ser en tydlig minskning av ersättning 
under året. 

Avdelning ledning 

Ledning redovisar ett resultat på -1 068 tkr i augusti och har en årsprognos på -1 600 tkr. Främsta 

anledningen till resultatförsämringen och det prognostiserade underskottet beror på ökade 

personalkostnader. Omsättningen på ledningspersonal har bidragit till höga utbetalningar av slutlöner 

samt kostnader för nyrekrytering. Ledningsgruppen är även tillfälligt utökad vilket påverkar prognosen 
framöver. 

Avdelning Vård och omsorg 

Resultatet för avdelning Vård och omsorg uppgår till -3 835 tkr och en helårsprognos på -1 700 tkr. Att 

prognosen är lägre jämfört med resultatet beror på att i prognosen finns ej nyttjade bidragsmedel för 

bland annat Äldreomsorgssatsningen medräknat, dessa bidrag finns under posten gemensamma 

kostnader VoO tills dess att de fördelas ut till verksamheterna. Den största budget avvikelsen finns 

inom hemtjänsten. 

Under månadsskiftet april/maj infördes de nya verksamhetssystemen Combine vilket medfört ökade 

kostnader för inköp av datorer och telefoner. Konverteringen har även krävt personella resurser i ett 

införande läge men kommer medföra tidsvinster och kvalitetshöjning då personalen kan dokumentera 
på plats istället för att samla dokumentationen till ett tillfälle. 

Projektmedel - god och nära vård 

Äldreomsorgen har 2021 erhållit statliga bidragsmedel motsvarande 5 157 tkr. Bidraget har under året 

nyttjas till en utökad förtätning av personal på Ekebacken och Dinglegården för att bibehålla en bra 
vårdkvalitet för de boende i samband med omflyttningen mellan SäBo och korttids.  
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Bidraget finansierar även träffpunkten, utökning inom hemsjukvården samt samordnare/utvecklar 
tjänst inom Hälso- och sjukvård. 

Per augusti har 2 389 tkr av det totala bidraget på 5 157 tkr nyttjats. Resterande del är beaktad i 
prognosen för helår. 

Avdelning Stöd 

Resultatet för avdelning Stöd per augusti uppgår till -475 tkr och prognosen för helår till -2 500 tkr viket 

är en stor förändring från prognosen i april som uppgick till - 200 tkr. Inom LSS gruppbostad ser vi den 

största budgetavvikelsen och prognosavvikelsen vilket är hänförligt till att verksamheten köper 

ytterligare två boendeplatser. Daglig verksamhet redovisar ett överskott som likt förra året haft 

uteblivna kostnader för omsorgsresor och lägre personalkostnader. Dock spås verksamheten bedrivas 

som vanligt till hösten igen. Även budgeten för ledningspersonal har ett överskott och beror på att det 

funnits vakanta chefstjänster under året samt att tjänsten som enhetschef för personlig assistans ej 

tillsatts. 

Avdelning Individ- och familjeomsorg 

Redovisar ett resultat per april på -2 694 tkr och en prognostiserad budgetavvikelse på -3 200 tkr. 

Prognosen har minskat mot den prognos som lades i april på - 4 150 tkr. Anledningen till den 

förbättrade prognosen är att verksamheten erhållit statliga bidragspengar för att arbeta med 

Familjehemsplaceringar och kommer finansiera en tjänst. Främsta anledningen till avdelningens 

underskottet beror på fortsatt höga kostnader för utbetalt försörjningsstöd. Avdelningen ser även fler 
placeringar och ökade kostnader för HVB under 2021 jämfört med föregående år.  

Driftredovisning verksamhet 

Verksamhet 2020 Utfall 
Helår 

2021 Prognos 
Helår 

2021 Budget 
Helår 

2021 
Avvikelse 

Prognos 

Hemtjänst inkl. resursbudget -40 744 -44 354 -41 504 -2 850 

Dagverksamhet och öppen verksamhet -1 571 -1 837 -2 037 200 

Särskilt boende/korttidsvård -74 423 -74 248 -72 298 -1750 

Rehab och hemsjukvård -25 544 -26 686 -26 686 0 

Boende enligt LSS -24 800 -31 593 -26 893 -4 700 

Korttidsvistelse utanför hemmet -4 584 -3 000 -3 500 500 

Annat boende enligt SoL -3 025 -3 207 -2 507 -700 

Boendestöd -1 588 -3 231 -3 831 600 

Övriga insatser inom LSS/Daglig 
verksamhet 

-7 695 -8 245 - 9 645 1 400 

Personlig assistans -7 785 -7 115 -7 215 100 

Institutionsvård vuxna -866 -1 753 -1 253 -500 

Övrig vuxenvård -1 146 -850 -1 000 150 

HVB vård barn/unga -11 548 -16 277 -12 277 -4 000 

Familjehemsvård barn/unga -15 057 -12 284 -16 784 4 500 

Övr. öppna insatser barn och vuxna -5 875 -7 202 -6 452 -750 

Ekonomiskt bistånd -14 494 -14 542 -11 442 -3 100 

Integration 924 -302 -102 -200 

Arbetsmarknadsårgärder -3 111 -4 186 -3 586 -600 
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Gem. kostnader Välfärd -31 434 -30 116 -33 016 2 700 

Nämnd -860 -1 040 -1 040 0 

Välfärd totalt -275 226 -292 068 -283 068 -9 000 

 

Hemtjänst inkl. resursfördelningsbudget 

Hemtjänsten redovisar ett resultat per augusti på -1 994 tkr och en årsprognos på -2 850 tkr. Prognosen 

är 150 tkr bättre än den prognos som sattes i april och beror på att verksamheten ser effekt av de 

åtgärder som beslutades om i delårsbokslutet i april, att minska ner antalet årsarbetare i ett 
hemtjänstområde. 

Underskottet i hemtjänsten beror dels på en kostsam sommar med ökade brukarinsatser vilket 

medfört ett ökat personalbehov. Hemtjänsten verkställde 785 fler timmar i augusti än i juni, alltså 

saknades det 2,6 årsarbetare varje månad i sommarbemanningen som lades utifrån hur behovet såg 

ut i maj. Detta har medfört att anställda tvingats bryta sin semester vilket bidragit till ökade 

mertidskostnader. Planeringen över insatser under sommaren har inte heller fungerat optimalt vilket 

lett till att det krävt fler personalresurser än vad som egentligen behövts i vissa hemtjänstgrupper.  

 

 

Antalet verkställda SoL och HSL timmar uppgår till 59 264 timmar per augusti vilket är 372 färre timmar 

jämfört med samma period 2020. Främst är det delegerade HSL timmar som minskar medans SOL 

insatserna ökat under sommaren efter att ha stadigt minskat de senaste åren. Prognosen är att 

hemtjänsten kommer verkställa 88 500 timmar, i budget finns 87 200 timmar, alltså kommer 

hemtjänsten verkställa drygt 1 300 fler timmar. 

Särskilt boende inkl. korttids 

Redovisar ett negativt resultat på –1 250 tkr och spår en årsprognos på - 1 750 tkr. 

Både resultatet och prognosen är en försämring från april då resultatet var -895 tkr och 

helårsprognosen var – 1 500 tkr. Främst ser verksamheten en försämring av utfallet på Dinglegården 

och Ekebacken. Dessa boenden har påverkats av omflyttningen, varsel och chefsbyten. Det har varit 

mycket oro i personalgrupperna vilket även resulterat i höga sjuktal. Enhetschefen för dessa boenden 

har efter överenskommelse med arbetsgivaren avslutat sin anställning. Åtgärder att minska antalet 

årsarbetare är genomförda och kommer få effekt under resterande del av året då omorganisationen 

är genomförd. 

Boende enligt LSS 

Boende enligt LSS gör ett underskott på 2 848 tkr per augusti och har en årsprognos på -4 700 tkr. 

Prognosen för köpta boendeplatser som ökat mest, från -350 tkr i april till -1 600 tkr i augusti. 

Anledningen är att verksamheten från och med juni köper ytterligare två externa boendeplatser och 

Hemtjänst jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2021 

Verkställd tid SoL 47 728 45 974 48 844 

Verkställd tid HSL 14 160 13 662 10 420 

Totalt verkställd tid SoL och HSL 61 888 59 636 59 264 

Verkställd tid snitt per månad 7 736 7455 7 408 

Delegerad HSL % 22,9 22,9 17,5 
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kommer fortsätta köpa platser på den nya gruppbostaden på Myrbottenvägen i Munked al. 

Förvaltningen har inte säkerställt att personalen haft rätt förutsättningar och kompetens för att säkra 
den enskildes behov. Det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats och kommer fortsätta över tid.  

Underskottet på kommunens egna boenden beror til l största del av utökade personalkostnader till 

följd av svårigheter att hantera nyinflyttade. Gruppbostäderna har bemannats upp för att klara 

situationen på bästa sätt och detta har resulterat i höga kostnader för mertid, kvaltid, sjukskrivningar 
samt ökad vikarietillsättning. Prognosen för kommunens egna boenden uppgår till - 3 100 tkr. 

Daglig verksamhet 

Redovisar ett resultat per augusti på 1 135 tkr och prognosen uppgår till en positiv budgetavvikelse på 

1 400 tkr. Andningen är att verksamheten har varit justerad under en längre tid och inte bedrivs på 

samma sätt som vanligt på grund av Covid-19. Överskottet är främst hänförligt till uteblivna 

omsorgsresor samt lägre personalkostnader då Covid-justeringen medfört att frånvarande personal 

inte behövt ersättas på samma sätt som då verksamheten bedrivs på ordinarie sätt. 

Institutionsvården vuxna 

Resultatet för verksamheten per augusti är -421 tkr. Anledningen är att det varit fler personer 

placerade under första kvartalet än det historiskt sett varit. Prognosen är ett underskott på -500 tkr, 

en kostnadsökning med 100 tkr från april. Anledningen är att befintliga placeringar har förlängts. Att 

verksamheten spår ett underskott beror även på att historiskt sett varit få placeringar och 

verksamheten redovisade ett överskott 2020 med 827 tkr. Inför 2021 flyttades därför 500 tkr av 2021 
års budget till verksamheten för övrig vuxenvård. 

Familjehemsvård 

Redovisar ett överskott per sista augusti på 2 548 tkr och en prognos på 4 500 tkr i överskott. 

Prognosen följer tidigare satt resultat. Att prognosen för 2021 är ett stort överskott beror på att flera 

köpta familjehemsplaceringar avslutas under året. Enheten arbetar aktivt med att vårdnadsöverflytta 

de placerade barnen till familjehemmen. Takten beror på hur och när Ti ngsrätten fattar beslut. I 
dagsläget är tre barn placerade i köpta familjehem. 

HVB placeringar 

Prognos på -4 000 tkr på helår kvarstår från tidigare prognos i april och ett resultat per augusti på -1 

919 tkr. Tillkommer ytterligare placeringar förändras prognosen. Att utfallet för 2021 är sämre jämfört 
med föregående år beror på att det finns fler placerade barn på HVB 2021 än vad det gjorde 2020.  

Ekonomiskt bistånd 

Resultatet per augusti uppgår till - 2 514 tkr och prognosen för helår uppgår till - 3 100 tkr. 

Verksamheten ser ingen förändring från 2020 vad gäller arbetsmarknaden på grund av pandemin och 

den höga arbetslösheten. Trots att arbetsmarknaden lättar på grund av pandemin står personer som 

uppbär försörjningsstöd långt ifrån arbetsmarknaden på grund av språkhinder, psykisk ohälsa, 

missbruk och grundutbildningsnivå. Sommaren 2021 var utfallet marginellt lägre jämfört med 

sommaren 2020. 
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Arbetsmarknadsenheten 

Redovisar ett resultat på -563 tkr och en prognos på -600 tkr mot budget. Ökade lokalkostnader samt 

uteblivna intäkter på Nött och Nytt är en orsak samt ökade personalkostnader som följd av att daglig 

verksamhet varit Covid-19 justerat vilket har lett till att en delad tjänst helt ersatts på Jobbcentrum. 
Dessutom har medel från Folkhälsopolitiska rådet som delfinansierat en tjänst upphört från årsskiftet. 

Åtgärder 

Besparingsåtgärd Effekt innevarande år, tkr Effekt nästkommande år 
(helårseffekt), tkr 

Til läggsäskande försörjningsstöd 3 000 0 

Anspråk eget kapital  2 124 0 

Summa åtgärder 5 124 0 

 

Summa åtgärder uppgår inte till prognostiserat underskott under 2021. Åtgärder är påbörjade men får 

inte tillräckligt stor effekt under innevarande år. Viss del av underskottet ligger även utanför 

förvaltningens möjlighet att påverka utfallet. Bland annat försörjningsstödet som påverkats av 

pandemin och arbetsmarknaden. Nämnden beslöt i delårsbokslutet per april att göra ett 

tilläggsäskande hos Kommunfullmäktig motsvarande det prognostiserade underskottet på 
försörjningsstöd på 3 000 tkr och inväntar beslut. 

På ledningsnivå har verksamheten temporärt utökat resurser inom LSS för att kunna arbeta 

systematiskt med att komma i balans både gällande budget och kvalitetsarbetet som berör både 

individen och arbetsmiljön. Utökningen pågår fram till halvårsskiftet 2022 då verksamheten beräknas 

vara i fas. Utökningen ses som en del i åtgärderna kopplade till IVO och arbetsmiljöverkets tillsyn och 
krav. 

Inom barn och unga arbetar avdelningarna ständigt med hemmaplanslösningar som första insats. 

Tidiga samverkansinsatser med skola och fritidsverksamhet för att fånga upp de barn och ungdomar 

om har behov av insatser och stöd. Underskottet på HVB barn och unga placeringar kan ställas mot det 
överskott som finns på familjehemsvård. 

De åtgärder som beslutades i april om att varsla årsarbetare inom Vård och omsorg är genomfört. 

Effekten av genomförda åtgärder kommer synas i utfallet under hösten, arbetet med 

schemaplandering och grundbemanning kopplat till uppdrag är påbörjat och verksamheten ser 
tendenser till lägre personalkostnader och förbättrad arbetsmiljö. Uppföljning sker kontinuerligt.  

För att minska sjukfrånvaron och kostnader för korttidsfrånvaro inom hela förvaltningen har ett 

samarbete planerats med personalavdelningen att via statsbidrag (återhämtningsbonusen, 

Socialstyrelsen) finansiera en resurstjänst vars uppdrag är att arbeta tillsammans med cheferna i 

Försörjningsstöd jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2021 

Utbetalt försörjningsstöd, tkr 5 892 8 515 8 116 

Antal hushåll som erhållt 
försörjningsstöd 

179 229 200 

Snitt utbetalt per hushåll och månad, kr 4 114 4 648 5 072 

Barn i hushållet 124 162 107 
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frågan. Vilken effekt det får på det ekonomiska utfallet och sjukfrånvaron under 2021 beror på när 
tjänsten tillsätts, störst effekt kommer synas under 2022. 

Förslag för att minska underskottet 2021 är att nyttja medlen som finns i nämndens egna kapital på 2 
124 tkr. 

Investeringsredovisning 

Projekt Utfall Jan - 

Aug 2021  

Budget tot 

2021  

Prognos 

Augusti 2021  

2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel  0 -152 -152 

2333 Gem inventarier ÄO -432 -2 461 -2 461 

2335 ÄO larm  -100 -100 

2336 Combine ÄO -320 -655 -655 

Summa Alla projekt -752 -3 368 -3 368 

 

Per augusti har förvaltningen nyttjat 752 tkr av investeringsbudgeten. Prognosen för 2021 är att 
förbruka hela investeringsbudgeten på 3 368 tkr. 

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Inga inköp är gjorda per augusti men prognosen är att nyttja hela 
anslaget. 

2333 Gemensamma inventarier: Har under perioden gjort investeringar i möbler till Allegården och 

Hemsjukvården. I planen för medlen ligger bland annat investeringar i nya medicinskåp samt möbler 
och hjälpmedel till nya korttidsenheten på Ekebacken. 

2335 ÄO Larm: Inga investeringar gjorda under perioden men prognosen är att nyttja hela anslaget.  

2336 Combine; Kommande investeringar för införandet av nytt verksamhetssystem, licenskostnaden 
som kan arkiveras över avtalsperioden. Hittills är investering för licensen avseende mobilappen gjord. 

Personal 
Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack 
Augusti 2020  

Sjukfrv %, ack 
Augusti 2021  

Åldersintervall  13.15% 11.55% 

<=29 13.08% 10.91% 

30-39 11.37% 9.70% 

40-49 14.97% 12.14% 

50-55 12.47% 15.58% 

>=56 13.47% 10.05% 

65-67 8.04% 4.18% 

 

Sjuktalen är lägre mot föregående år men är fortsatt höga. Korttidsfrånvaron har minskat, en effekt av 

att pandemiläget förändrats och tillgänglighet till Covid-19 test och vaccination. Långtidsfrånvaron har 

också minskat något där en del arbetstagare har återgått i arbete och en del har avslutat sin anställning. 

Frånvaron handlar både om privata- och arbetsrelaterade orsaker. Arbetssituationens påverkan kan 

då handla om otydlig struktur på arbetsplatsen, ingen chef på plats eller byte av chef, utmattning och 
förslitningsskador (ex axel, handled rygg). 
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Stor omsättning av chefer och en ostabil ledning har också bidragit till höga sjuktal. Det nära 

ledarskapet som skapar trygghet och struktur för personalgrupperna har brustit i en del verksamheter. 

Återkoppling till arbetstagaren vid frånvaroanmälan eller fånga tidiga signaler vid ohälsa har varit 

undermålig då det antigen varit en chefsvakans eller att en chef har fått täcka upp i flera verksamheter, 
detta gör att ett närvarande ledarskap är omöjligt. 

En del verksamheter har eller har haft problem med grundläggande scheman och därav hög 

arbetsbelastning. Detta har visat sig i höga mertidskostnader och hög andel av vikarier. Personal som 

jobbar mycket mertid får en sämre återhämtning vilket resulterar i sjukfrånvaro framåt.  

En central åtgärd har varit att införa en rutin för sjuk- och friskanmälan. Vilket innebär kontakt med 

chef vid varje sjukdomstillfälle. Som ytterligare åtgärd för att sänka sjukfrånvaron kommer en 

projekttjänst rekryteras för att jobba med att sänka sjuktal. Detta görs i form av effektiv rehabilitering 

och återgång i arbete vid långtidsfrånvaro och vid korttidsfrånvaron handlar det om att fånga tidiga 
signaler vid ohälsa. 

Antal anställda  

 Utfall 2020  Utfall 2021  

Alla anställningsformer 625 652 

Til lsvidare 401 381 

Tidsbegränsad 225 274 

 

Antal tillsvidare anställda årsarbetare har minskat med 17 stycken, omorganisationer och ingen extern 

rekrytering har gjort att antal årsarbetare har minskat. Förvaltningen har istället jobbat med 
förflyttning av personal när vakanser har dykt upp. 

Tidsbegränsade anställningarna har däremot ökat med 49 stycken. Främsta ökningen ses inom LSS 

gruppbostad som har haft höga sjuktal och viss dubbelbemanning under året.  

Sysselsättning  

 Antal 
anställningar 

2020  

Antal 
anställningar 

2021  

0-74% 243 277 

75-99% 152 138 

100% 231 239 

 

Åtta fler årsarbetare arbetar 100 % 2021. Små steg tas gällande heltidsmåttet och nu när 

omorganisationerna är klara och chefer på plats kan detta arbete bli aktivt och prioriterat. De flesta 

som arbetar 0–74 % är visstidsanställningar. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
En del verksamheter har arbetat med OSA-enkäten, detta behöver utvecklas och prioriteras framåt. 

Övergripande områden för förvaltningen att arbeta vidare med är uppföljning av mål, resurser och 

förutsättningar samt återkoppling på utfört arbete. Dessa delar har i vissa verksamheter inte arbetas 

med på grund av chefsvakanser. Det krävs ett närvarande ledarskap för att förbättra dessa områden, 
detta kan prioriteras framåt då nya chefer börja komma på plats. 
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Det som fungera väl och som arbetsgivaren ska fortsätta främja är trivsel och gemenskap med kollegor, 

att chefen visar förtroende och ger förutsättningar att ta ansvar samt att arbetstagarna upplever att 
man har ett meningsfullt arbete. 

Risk- och konsekvensanalyser har genomförts men det som kan förbättras är en tidig dialog, säkerställa 

att alla får information och samverkan på rätt nivå. 

De flesta tillbuden sker inom hemtjänst följt av SäBo i samband med personlig omvårdnad eller i 

förflyttning. Som skadeorsak ses mest frekvent arbetsbelastning, hot och våld och psykosocial 

påverkan. En del av händelserna har gått över i arbetssjukdom. Fem ärenden har gått till 

arbetsmiljöverket. 

Personskador av mjukdel, vrickning, rygg, nacke och arm i samband med framförande av bil och cykel. 

Dialog med medarbetare som kör bil i tjänsten om varför det sker tillbud i bil. Informationsinsats om 
säkerhet i bil i tjänsten och skyddsronder gällande detta. 

Måluppfyllelse 

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 

  
 

Välfärdsförvaltningen har som mål att se till att personer som riskerar att hamna i långvarigt behov av 

försörjningsstöd kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden. När det kommer till arbetet på den 

reguljära arbetsmarknaden för egen försörjning, så är det viktigt att ha i åtanke att en del av de 

personer som uppbär försörjningsstöd kanske inte har full arbetsförmågan, då pratar man istället om 

att personer ska ha rätt försörjning. Hjälp till rätt försörjning kan vara att individer som saknar 

arbetsförmåga på grund av mediciniska skäl får hjälp att ansöka om sjukersättning. För att kunna 

kartlägga målgruppens behov och effektivt arbeta ut personer på arbetsmarknaden så ingår IFO och 

Arbetsmarknadsenheten i en samverkansgrupp med Arbetsförmedlingen och Kunskapshus (SKASAM). 

SKASAM är en ny samverkan, bestående av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen träffas 

en halvdag varannan vecka och följer upp klienterna på individnivå, detta för att ta fram en gemensam 

plan för att ge individen rätt stöd för att bli självförsörjande på den reguljära arbetsmarknaden. Inom 
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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 Arbetsförmedlingens ansvar och 

socialtjänsten får ej styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del av, eftersom de då mister sin 

ersättning. Därför krävs det ett nära samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Till 

Jobbcentrum rekryterades två arbetsmarknadskonsulenter, varav en av tjänsterna är tillsatta i 

dagsläget, för att kunna arbeta ut personer som behöver stöd på arbetsmarknaden. Den förväntade 

effekten av detta syns ännu inte, effekten förväntas under 2021. Arbetet försvåras fortfarande på 
grund av den rådande pandemi. 

Inom övriga verksamheter så finns utbildade handledare 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 de önskar möjligheten att kombinera utbildning och arbete, genom validering. Inom 

Hemtjänst Svarteborg och delvis centrum så drivs 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 tidigare uppburit försörjningsstöd, dessa anställs 

istället efter praktik med hjälp av anställningsstöd. Denna form av anställning kräver 
arbetsförmedlingens medverkan. 

Måttet (N00971) publiceras i Kolada kring vecka 20 efterföljande år. 2018 lämnade 39% 

etableringsuppdraget och började arbete inom 90 dagar, 2019 så var samma siffra 28%. För år 2020 så 

var det 16% som lämnande etableringsuppdraget och började arbeta inom 90 dagar. Dessa siffror 

behöver ställas i relation till hur många personer som är inskrivna i etableringsuppdraget, under år 

2018: var 161 personer inskrivna, varav 62 lämnade, år 2019: var 106 personer inskrivna varav 60 

lämnade och slutligen år 2020 var 48 personer inskrivna varav 31 lämnade. 

2.1 Verksamhetsmål: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande  

Bedömning Trend 

  
 

Arbetet med att ta fram en plan för brukarinflytande pågår. Enhetscheferna rapporterar just nu in 

underlag från verksamheterna med förslag på hur baspersonalen ser att brukarinflytandet kan ökas 

inom förvaltningens verksamheter. Parallellt med detta så arbetas det aktivt med brukarinflytande i 

form av genomförandeplaner där individen medverkar till hur den önskar att insatserna utförs. 

Verksamheterna arbetar utifrån metoden IBIC - individens behov i centrum, där utgångspunkten, som 

det framgår av namnet är individens behov. Vid sidan av det så genomförs årligen 

brukarundersökningar där personer som nyttjar förvaltningens tjänster får svara på frågor om hur de 
upplever dessa. 

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 
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Möjligheten att skapa ny samverkan med samhällsnyttiga organisationer har kraftigt begränsats av de 
restriktioner som gäller kring att samla eller träffa människor i pandemin. 

Förvaltningen planerar att fortsätta arbeta med att identifiera befintliga samarbeten och fokusera på 

grupper där man inte nått framgång hittills. Arbetet pågår att återuppta de samverkansformer som 

fanns innan pandemin bröt ut. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar kontinuerligt med att skapa nya samarbetsformer, såväl med det 

privata näringslivet som med civilsamhället. I år har enheten startat ett samarbetsprojekt med LRF och 

Dingle hembygdsförening, arbetet pågår också inom Grönagruppen som är en samverkan mellan 

näringslivet, kostenheten och arbetsmarknadsenheten. 

4.1 Verksamhetsmål: Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga 

Bedömning Trend 

  
 

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

arbetar till stor del med återbruk och källsortering. Stora delar av daglig verksamhet och Jobbcentrum 

bygger på återbruk, här finns två secondhandbutiker och huvuddelen av allt material som 

verksamheterna använder härstammar från återvunnit material. Daglig verksamhet är också behjälplig 

när det kommer till källsortering, då de hjälper till att köra källsorterat material till  återvinning för 
gruppbostäderna samt på Forum. 

Hemtjänsten är behjälpliga om brukaren så önskar och förutsättningar finns. I övrigt så uppmuntras 
personalen att applicera ett miljötänk där så är möjligt. 

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 egna 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. 
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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. 

Försörjningsstödsgruppen och jobbcentrum har under våren 2021 påbörja ett nytt gemensamt 

arbetssätt med stora förhoppningar om att personer som uppbär försörjningsstöd ska komma ut i 

sysselsättning med förhoppning av att komma ut i jobb. 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.  

Fördjupat samarbete med IFO är också en viktigt del av arbete under 2021 för Arbetsmarknadsenheten 

som ett led i uppdraget att minska försörjningsstödet, minska utanförskapet och minska 
arbetslösheten. Gemensamma arbetsprocesser skall tas fram tillsammans med medarbetarna.  

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. 

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

Under 2021 inför förvaltningen arbetssättet IBIC, Individen behov i centrum som är ett behovsinriktat 

och systematiskt arbetssätt. Arbetssättet utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom 
olika livsområden i dagliga livet. Samtidigt byts verksamhetssystem vilket medfört utbildningsinsatser. 
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Datum 

2021-09-13 Dnr: VFN 2021-000107 

Handläggare: 

Josefine Fredriksson 

Ekonomiavdelningen 

Svar på granskning av budget- och prognosarbete 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner skrivelsen som svar till kommunrevisionen utifrån 

dess granskning av nämndens budget- och prognosarbete.  

Sammanfattning 

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Munkedals 

kommun granskat budget- och prognosarbetet. Syftet med granskningen har varit 

att bedöma om barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden säkerställt 

tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll för att tillse ett ändamålsenligt 

budget- och prognosarbete. EY sammanfattande bedömning, utifrån granskningens 

syfte och grunderna för ansvarsprövning, är att det finns vissa brister inom 

nämndernas arbete. Det gäller arbetet med att säkerställa att tilldelat anslag utgör 

den yttersta restriktionen för verksamheten och att åtgärder vidtas så att 

verksamheten ryms inom anvisade medel. 

Förslag till ändringar utifrån påpekade brister 

- Förtydligande av åtgärder i uppföljningsrapporter

Vid ett prognosticerat underskott ska under rubriken ”Åtgärder” i rapporten en

tabell presenteras med besparingsåtgärder, effekt innevarande år i tkr och effekt

nästkommande år (helårseffekt), tkr.

Besparingsåtgärd Effekt innevarande 

år, tkr 

Effekt nästkommande 

år (helårseffekt), tkr 

I löpande text under tabellen förklaras processen kring åtgärderna, hur och när de 

förväntas kunna genomföras samt en konsekvensbeskrivning av åtgärderna. När en 

utredning genomförts ska den bifogas handlingen.  

- Förtydligande av åtgärder i beslut

I förslag till beslut formuleras som tidigare; nämnden godkänner upprättat 

delårsbokslut per april med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 

Nämndens beslut om vilka förslag till åtgärder som inte godkänns ska protokollföras 

liksom de åtgärder som beslutas av nämnden. 

Om nämnden avslår ett förslag till åtgärd, ska nämnden uppdra att ta fram fler 

förslag till åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans. Dessa presenteras för 

beslut vid nästkommande nämndsmöte.  
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- Kommentarer i övrigt 

Nämnden ska, precis som tidigare, följa kommunens regler för ekonomistyrning. 

Vid prognostiserat underskott ska nämnden redovisa för kommunstyrelsen vilka 

beslut nämnden tagit för att underskottet ska täckas. Det sker vid nästkommande 

rapporttillfälle. 

 

Vid underskott ska nämnden fortlöpande under året fatta beslut om åtgärder tills 

ekonomin är i nivå med budget. Det gäller för nämnden att löpande under året 

ompröva och utöka/förändra vidtagna åtgärder så att de får det förväntade 

resultatet på ekonomin med så lite negativa följder för verksamheten som möjligt.  

 

Det är av vikt att budget för nästkommande år beslutas i tid. Om beslut om 

eventuella neddragningar fattas sent på året blir budgetföljsamhet svår att uppnå 

på grund av långa arbetsrättsliga processer.  

   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan. 

 

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. 

Henry Einestedt 

Tf förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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MUNKEDALS KOMMUN'
Munkedal den 22 juni 2021

Till barn- och utbildningsnämnden och välfärdsnämnden

Till kommunfullmäktige och kommunstyrelse för kännedom

2021 -07- 1 6
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Granskning av budget- och prognosarbetet
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 juni antagit en granskning av budget- och prognosarbetet
inom barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden. Granskningen har genomförts av EV på
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma
om barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden säkerställt tillräcklig styrning, uppföljning
och intern kontroll för att tillse ett ändamålsenligt budget- och prognosarbete.

Granskningens sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden samt
välfärdsnämnden inte fullt ut säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll för att
tillse ett ändamålsenligt budget- och prognosarbete. Granskningen visar att det finns brister inom
nämndernas arbete med att säkerställa att tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för
verksamheten och vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Vi noterar särskilt
att de åtgärder som välfärdsnämnden hittills beslutat om under 2021 inte är tillräckliga för att
kompensera för nämndens prognosticerade underskott vilket vi ser som en brist.

Granskningen översänds med önskemål om att senast den 22 september 2021 erhålla svar på vilka
åtgärder som barn- och utbifdningsnämnden och väffärdsnämnden ämnar vidta utifrån de
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten.

För kommunrevisionen

£'. ~
~,u~d

Ordförande

Bilaga 1: Granskning av budget- och prognosarbetet
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Munkedals kommun granskat budget
och prognosarbetet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om barn- och utbildnings
nämnden samt välfärdsnämnden säkerställt tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll
för att tillse ett ändamålsenligt budget- och prognosarbete.

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:

► Nämnderna efterlever reglerna för ekonomistyrning avseende budgetarbetet.
Förvaltningarna följer upp tidigare lämnade prognoser för att förbättra prognosarbetet.

► Barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden prognosticerade större underskott
i månadsrapport per februari. De åtgärder som presenterades i februarirapporterna var
inte effektberäknade och det saknades information om när åtgärderna ska vara
implementerade. Det framgår inte heller av protokoll huruvida nämnderna beslutat om att
godkänna förvaltningens förslag på åtgärder. Per delårsrapport i april prognosticerar barn
och utbildningsnämnden budget i balans till följd av en utökad ram godkänd av
kommunfullmäktige.

► Välfärdsnämnden prognosticerar ett fortsatt större underskott i delårsrapport per april. De
åtgärder som välfärdsnämnden hittills beslutat om är inte tillräckliga för att kompensera
för de prognosticerade underskottet, vilket vi ser som en brist. Välfärdsnämnden i delårs
rapporten per april har inte följt reglerna för ekonomistyrning som slår fast att nämnden
ska redovisa för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet ska
täckas.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars
prövning är att barn- och utbildningsnämnden och välfärdsnämnden inte fullt ut säkerställt en
tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll för att tillse ett ändamålsenligt budget- och
prognosarbete. Det finns vissa brister inom nämndernas arbete med att säkerställa att tilldelat
anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten och vidta åtgärder så att
verksamheten ryms inom anvisade medel.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till barn- och utbildnings
nämnden och välfärdsnämnden:

Tillse att samtliga besparingsåtgärder effektberäknas och att information om
åtgärdernas genomförande i tid klargörs vid alla tillfällen för ekonomisk uppföljning
Tillse att nämnderna vid prognosticerat underskott omgående vidtar tillräckliga åtgärder
så att verksamheten ryms inom anvisade medel för innevarande år
Tillse att nämnderna tydligt protokollför beslut om besparingsåtgärder i syfte att
underlätta transparens, uppföljning och ansvarsutkrävande

Följande rekommendation lämnas till välfärdsnämnden:
Tillse att kommunens regler för ekonomistyrning efterlevs genom att vid
prognosticerade underskott senast vid nästa rapporttillfälle redovisa för
kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet skall täckas och vilka
konsekvenser de får
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Kommunrevisionen har i ett antal granskningar, såsom granskning av roller och ansvar i den
nya organisationen samt granskning av barn- och utbildningsnämndens mål- och
resultatstyrning 2020 visat på utvecklingsområden i barn- och utbildningsnämndens samt
välfärdsnämndens ekonomistyrning. Kommunrevisionen har utifrån resultatet av tidigare
granskningar samt sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att genomföra
en fördjupad granskning avseende prognosarbetet inom barn- och utbildningsnämnden samt
välfärdsnämnden. En fullständig bakgrund återfinns i bilaga 1.

1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
säkerställt tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll för att tillse ett ändamålsenligt
budget- och prognosarbete.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
► Har välfärds- samt barn- och utbildningsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt

budgetarbete?
o Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande budget

processen?
o Hur säkerställs att nämndernas budgetförslag grundas på väl grundade,

realistiska analyser avseende föregående års resultat samt kända förändringar
inför kommande år?

o Hur sker dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna innan budget
fastställs?

► Har välfärds- samt barn- och utbildningsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt
arbetssätt för prognosarbetet?

o Finns det tydliga rutiner för prognosarbetet?
o Är de uppföljningar/analyser som görs tillräckliga för att ge nämnderna

kännedom om det ekonomiska läget?
o Efterlevs ekonomistyrningsreglerna vid konstaterat eller befarat underskott?

► Har välfärds- samt barn- och utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig
uppföljning och intern kontroll över prognosarbetet?

o Sker det en uppföljning av tidigare lämnade prognoser som grund för
förbättringar i prognosarbetet?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna beskrivs närmare i
bilaga 2.

1.4. Metod
Granskningen har genomförts genom dokument- och intervjustudier. Samtliga intervjuade har
beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. En fullständig källförteckning återfinns i bilaga 3.
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1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen avser välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Granskningen
avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.

Nedan definieras centrala begrepp i rapporten:
► Budgetarbete avser det arbete som nämnderna bedriver inför att budgeten antas.
► Prognosarbete avser det arbete som nämnderna bedriver under löpande budgetår.
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2. Budgetarbetet

2.1. Budgetprocessen i Munkedals kommun
I regler för ekonomistyrning som beslutades av kommunfullmäktige november 2018 anges de
bestämmelser som gäller för budgetprocessen. I reglerna anges att tilldelat anslag utgör den
yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående
verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad driftbudgetram. Hänsyn
ska tas till kommunfullmäktiges vision och inriktningsmål. Underskott respektive överskott förs
med till nästa års budget. Underskott ska täckas senast inom två år.

Budgeten, det vill säga mål- och resursplanen, är det viktigaste verktyget för styrning och
ledning. Budgeten gäller för det innevarande kalenderåret och ska innehålla en plan för de
därefter kommande två åren. För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska
förutsättningar som gäller för kommande år, tar kommunfullmäktige beslut om skattesats och
budget i juni månad året före det aktuella budgetåret. Syftet med ett tidigt budgetbeslut är att
ge nämnderna mer tid för internbudgetarbete och möjliggöra att eventuella verksamhets
anpassningar kan genomföras redan före årsskiftet. Inför fullmäktiges beslut om budget i juni
lämnar nämnderna in sina budgetskrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget. I
budgetskrivelsen ingår verksamhetsmål med mått samt konsekvensbeskrivningar av den
preliminära ramens påverkan på verksamheten.

Anvisningar och tidsplan för budgetprocessen tas fram av ekonomiavdelningen.1 Anvisningar
för 2022 års budgetprocess innehåller riktlinjer för hur nämndernas budgetskrivelser ska
utformas. Ekonomiavdelningen tillhandahåller mallar för nämndernas budgetskrivelser och
detaljbudgetar.

I nedan figur 1 beskrivs översiktligt EY:s tolkning av budgetprocessen. Beskrivningen utgår
ifrån planeringsförutsättningar för budget 2022.

1 Enligt uppgift följdes inte den ovan beskrivna budgetprocessen inför beslut om budget 2021.
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November

Februari

• Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige planerings
förutsättningar, vilka tillsammans med inriktningsmålen skapar
förutsättningar för kommande års budgetprocess. Planerings
förutsättningarna innehåller finansiella resultatmål, prognos över
befolkningsutveckling och invånarantalet för beräkning av
skatteintäkter samt tidsplan för budgetprocessen. Kommunstyrelsen
bereder planeringsförutsättningarna inför fullmäktiges beslut.

• I februari erhåller ekonomiavdelningen den första skatteprognosen.
Skatteprognosen ligger till grund för utarbetandet av preliminära ramar
för budgeten för nästa år, som fastställs av budgetberedningen.
Ekonomiavdelningen skickar därefter ut budgetanvisningar till
nämnderna i slutet av februari.

• Nämnderna beslutar om en budgetskrivelse för nästkommande års
budget i maj. Nämndernas budgetskrivelse utgår från den tilldelade
preliminära ramen. Ekonomavdelning tillhanahålleren kommun
gemensam mall för budgetskrivelse.
• I maj genomförs en dialogdag mellan nämnderna och kommun-

Maj styrelsen där respektive nämnd redovisar sin budgetskrivelse och
konsekvenser av föreslagen ram.

Juni- december

• Målsättningen är att budget för nästkommande år fastställs av
fullmäktige i juni efter beredning av kommunstyrelsen.

• Efter att budget antagits av fullmäktige har nämnderna i uppdrag att
verkställa budgeten vilket resulterar i nämndernas respektive
detaljbudgetar. Nämnderna har perioden mellan juni till och med
december att arbeta med sin egen budget inför att budgeten ska träda
ikraft vid årsskiftet.

Figur 1: EY·s tolkning av budgetprocessen i Munkedals kommun.

Tidigare år har det varit svårt för kommunfullmäktige att hinna besluta om budget i juni. Det
beskrivs i flera intervjuer att den politiska situationen i Munkedals kommun, med "hoppande"
minoritetsstyre utgör en komplicerande faktor för budgetberedningsprocessen. I tidigare
budgetberedningsprocesser under innevarande mandatperiod har det funnits en osäkerhet
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kring vilken budget som kommer antas. Kommunledningen uppger att förvaltningen
uppmuntrar de politiska partier som vill lägga fram en egen budget att ta hjälp av
ekonomikontoret för att säkerställa att samtliga budgetförslag är genomförbara.

2.2. Nämndernas budgetarbete

2. 2. 1. Barn- och utbildningsnämnden
Utifrån den preliminära ramen som nämnden erhåller från budgetberedningen uppges
förvaltningsledningen i samråd med enhetschefer och nämnden genomföra en behovsanalys.
I behovsanalysen identifieras nya behov exempelvis utifrån omvärldsbevakning, statistik och
nyckeltal. Förvaltningen upplever ett behov av att fortsätta utveckla arbetet med behovs
inventering inför beslut om budget. Det uppges dock att behovsanalysen har förbättrats under
de senaste åren.

Utifrån behovsanalysen tar förvaltningen fram en konsekvensanalys samt förslag på budget,
vilka presenteras för nämnden. Skolresultaten i Munkedals kommun är låga och det beskrivs
som en utmaning för nämnden att hålla sig inom tilldelad ram och samtidigt vända
skolresultaten. Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat ett arbete med en ny resurs
fördelningsmodell för att tillse att resursfördelningen anpassas efter skolornas storlek och antal
elever med särskilda behov.

2.2.2. Välfärdsnämnden
Inom välfärdsnämnden uppges förvaltningen och nämnden arbeta gemensamt med budget
förslaget utifrån den ram som angivits av budgetberedningen. Arbetet sker genom löpande
möten mellan förvaltningen och presidiet under budgetprocessen.

Välfärdsnämnden fick under 2018 ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att sänka sina
kostnader inom äldreomsorgen samt individ och familjeomsorg (IFO). Uppdraget består av två
delar. Den ena delen av uppdraget innebär att förvaltningen ska genomföra verksamhets
förändringar inom äldreomsorgen för att komma ner till en lägre kostnadsnivå senast till
utgången av 2024. Den andra delen av uppdraget innebär att nämnden ska arbeta med en
långsiktig målsättning för att IFO:s och äldreomsorgens kostnader ska vara i nivå med andra
liknande kommuner. Kommunfullmäktiges uppdrag om sänkta kostnader beskrivs som en
central ledstjärna för budgetarbetet.

Förvaltningen upplever att den kvalitet som tillhandahålls framförallt inom äldreomsorgen är
högre än vad som är lagstadgat, vilket medför högre kostnader. Det finns ett behov av att
minska antalet boendeplatser inom särskilt boende och det pågår en process för att avveckla
boendeplatser på äldreboendet Ekebacken. Det finns dock svåra politiska överväganden
avseende att göra kompromisser kring kvalitet och tillgänglighet.

I intervju beskrivs att den politiska situationen i Munkedal präglar beslutsfattandet inom
välfärdsnämnden och att nämnden ibland har svårt att enas kring större beslut. Förvaltningen
ombeds ofta att presentera ett brett urval av åtgärder för beslut, vilket innebär ett omfattande
arbete. Förvaltningen beskriver att den levererar utifrån nämndens önskemål, men att det finns
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begränsningar i hur många nya besparingsåtgärder som kan föreslås utöver de som
förvaltningen redan presenterat för nämnden. På det hela taget uppger dock både
förvaltningsledningen och nämndens presidium att samarbetet mellan förvaltningsledning och
nämnd fungerar väl.

2.3. Vår bedömning
Vi bedömer att välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har säkerställt ett
ändamålsenligt budgetarbete.

I Munkedals regler för ekonomistyrning anges de bestämmelser som gäller för
budgetprocessen i Munkedals kommun. Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med inriktningsmålen skapar förutsättningar för
kommande års budgetprocess. Anvisningar och tidplan för ekonomiprocessen tas fram av
ekonomiavdelningen.

Granskningen visar att nämnderna för revisionsåret 2021 hittills följt den tidsplan som finns för
budgetprocessen inför budget 2022. Utifrån planeringsförutsättningama och
budgetanvisningar utarbetar nämnderna ett förslag på budgetskrivelse. Budgetskrivelsen
presenteras på en dialogdag med kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut om
budget. Vid nämndens beredning av budget beaktas även tidigare års resultat samt förändrade
behov i verksamheterna. Utifrån kommunfullmäktiges budget utarbetar nämnderna en
detaljbudget.
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3. Prognosarbetet och uppföljning

3.1. Prognosarbetet i Munkedals kommun
Enligt regler för ekonomistyrning i Munkedals kommun ska ekonomiska prognoser upprättas
minst fyra gånger per år. Detta sker dels i två månadsrapporter med prognos för helår i februari
och oktober, dels i två delårsbokslut i april och augusti. I anslutning till ekonomisk uppföljning
ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar till över- eller underskottets uppkomst.
Vid negativa avvikelser i prognosen ska nämnden vidta åtgärder som rapporteras till
kommunstyrelsen nästkommande rapporttillfälle.

Delårsrapport upprättas i april och augusti. Uppföljningen innehåller ekonomiskt resultat samt
en årsprognos.

I ekonomistyrningsreglerna anges även att nämnderna under innevarande budgetår bör
kontrollera det ekonomiska utfallet och budgetavvikelser genom att göra regelbundna
avstämningar av det ekonomiska utfallet. Välfärdsförvaltningen redovisar ekonomisk
uppföljning varje månad som en stående punkt på nämndsammanträden. Den ekonomiska
uppföljningen innehåller en redogörelse av det ekonomiska utfallet jämfört med budget samt
en redogörelse av de åtgärder som förvaltningen vidtagit vid underskott. Uppföljningen sker
både på förvaltningsnivå och på avdelningsnivå. Den ekonomiska uppföljningen innehåller
endast en redogörelse av budgetutfallet för föregående månad och innehåller således inte
någon helårsprognos.

Även inom barn- och utbildningsnämnden sker en månadsvis ekonomiuppföljning under den
stående punkten "ekonomiinformation". Den ekonomiska uppföljningen innehåller en
översiktlig redogörelse över budgetläget samt en redogörelse av aktuella händelser som kan
påverka nämndens resultat. Uppföljningen innehåller ingen prognos för helåret.

Eventuell ersättning från staten för tillkommande kostnader till följd av pandemin medräknas
inte i prognoserna innan det är säkerställt att ersättningen kommer betalas ut, vilket innebär
en osäkerhet i prognosarbetet under pandemin.

3.2. Nämndernas analys och åtgärder
Till varje nämnds verksamhetsområde finns en utsedd förvaltningsekonom. Förvaltnings
ekonom och förvaltningschef ansvarar för den förvaltningsövergripande uppföljningen och
prognosarbetet. Samtliga förvaltingsekonomer är anställda vid den centrala ekonomi
avdelningen men arbetar med en specifik förvaltning.

I Munkedals kommun används ekonomistyrningsprogrammet Hypergene som systemstöd för
ekonomisk analys, uppföljning samt rapportering. Respektive enhetschef/verksamhetschef har
till uppgift att upprätta en prognos för sin enhet/verksamhet med kommentarer och analys av
prognosen. Förvaltningsekonomen tar initiativ till uppföljningar och bokar in samtliga chefer för
samtal gällande föreliggande uppföljning. Ekonomiavdelningen tillhandahåller även
instruktioner för in rapportering av prognoser.
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3.2.1.Barn- och utbildningsnämnden
I nämndens februarirapport framgår att nämnden prognosticerade ett underskott på -5, 15
mnkr per helår för 2021. Det prognosticerade underskottet beror bland annat på
personalkostnader inom gymnasiet och grundskolan där åtgärder med neddragning av tjänster
genomförs från och med hästterminen 2021 och därmed inte får helårseffekt 2021.
Underskottet kopplas också till kostnader för etablering av nya moduler och hyror för dessa.
Tillkommande kostnader för extra skolskjuts till följd av pandemin anges också som en orsak
till underskottet.

Förvaltningen presenterar i februarirapporten åtgärder för att komma i nivå med budget.
Åtgärderna är inte effektberäknade och det saknas information om när åtgärderna ska vara
implementerade. Nedan listas översiktligt de åtgärder som förvaltningen vidtagit:

► Processtekniska gymnasiet har varslat 6,6 tjänster om uppsägning
► Inom vuxenutbildningen kommer 4,4 tjänster att avslutas efter sommaren
► Neddragning av 2,5 tjänster kommer ske på fritidsgården Svarteborg

Av protokoll från nämndens sammanträde den 24 mars framgår att nämnden beslutade om att
notera informationen vid behandling av februarirapporten. Det framgår dock inte om nämnden
beslutat att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden äskade redan den 16 december 2020 om 5, 79 mnkr i utökad
budgetram för 2021. Kommunfullmäktige beslutade den 7 april att bevilja nämndens äskande.

Av delårsrapport per april framgår att nämnden prognosticerar budget i balans för helåret
2021 till följd av den utökade ramen och under förutsättningar att planerade åtgärder
genomförs. Delårsrapporten innehåller tre åtgärder på sammanlagt 3, 14 mnkr. Åtgärderna är
effektberäknade och förväntas ge fem månaders effekt. Nämnden beslutade att godkänna
åtgärderna i samband med behandling av delårsrapporten den 19 maj.

Presenterade och beslutade åtgärder per maj:
► Neddragning av 6,2 tjänst inom IM2 och Processtekniska gymnasiet - 1,68 mnkr
► Neddragning av 4, 1 tjänst inom Vuxenutbildning - 1, 1 O mnkr
► Neddragning av 1,75 tjänst Centrumskolan - 0,36 mnkr

Förvaltningen upplever att prognos- och analysarbetet inom förvaltningen i huvudsak fungerar
väl. Det finns dock utvecklingsområden gällande enhetschefernas kunskaper i Hypergene.

3.2.2. Välfärdsnämnden
I nämndens februarirapport per februari 2021 framgår att nämnden prognosticerar ett
underskott på -7,65 mnkr per helår för 2021. Avvikelsen avser till största del avdelning IFO då
antalet köpta placeringar ökat samt att utbetalt försörjningsstöd är högre än budgeterat. Även
avdelning Vård och omsorg prognosticerar ett underskott. Detta dels på grund av tillkommande
kostnader till följd av pandemin, dels att hemtjänsten bedöms utföra fler timmar än budgeterat.

2 lntroduktionsprogrammet på gymnasiet
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I februarirapporten presenterar förvaltningen flera åtgärder för att komma i nivå med budget.
Åtgärderna är dock inte effektberäknade och det saknas information om när åtgärderna ska
vara implementerade. Nedan listas översiktligt de åtgärder som förvaltningen föreslagit:

► Kartläggning avseende personalövertalighet inom en avdelning inom hemtjänsten.
► Arbete med att samordna hemtjänsten i Svarteborg och Dinglegården till ett område

med en enhetschef.
► lntagningsstopp på Ekebacken för att kunna samla tomma boendeplatser till ett

boende. Fyra medarbetare hade per februari förflyttats från Ekebacken till annan
verksamhet.

► Det pågår en översyn av nattbemanningen på Ekebacken för att se om natt
bemanningen kan minska.

► Arbete inom arbetsmarknadsenheten för att aktivt jobba för att personer med
försörjningsstöd ska åtgå i arbete.

► Schemaförändringar inom LSS för att minska timvikarier och nattpersonal.

Av protokoll från nämndens sammanträde den 18 mars framgår att nämnden beslutade om att
notera informationen vid behandling av februarirapporten. Det framgår dock inte huruvida
nämnden beslutat om att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder.

Välfärdsnämnden prognosticerar i sin delårsrapport per april ett underskott om 6,8 mnkr.
Största underskottet beror på för hög bemanning inom Vård och omsorg samt ökade kostnader
för försörjningsstöd. Delårsrapporten innehåller tre besparingsåtgärder om totalt 0,95 mnkr.
Åtgärderna är effektberäknade och förväntas ge effekt under 2021. Nedan beskrivs
åtgärderna:

► Neddragning av tjänster motsvarande fem årsarbetare inom hemtjänsten - 0,45 mnkr
► Neddragning av tjänster motsvarande 3,4 årsarbetare inom särskilt boende och

korttidsboende - 0,3 mnkr
► Schemaförändring och minskad mertid inom LSS gruppbostad - 0,2 mnkr

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder vid behandling av
delårsrapporten vid mötet den 20 maj. Nämnden beslutade samtidigt att från
kommunfullmäktige äska om ett tillfälligt tilläggsanslag på 3 mnkr på grund av ökade kostnader
inom försörjningsstödet. Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för
ökade mertidskostnader med återrapportering till nämnden i juni.

Förvaltningen uppges ägna mycket tid åt prognos- och analysarbetet. Förvaltningsekonomen
gör en genomgång på kontonivå vid varje prognostillfälle i samtliga verksamheter. Därutöver
genomförs även prognoser på enhetsnivå av respektive enhetschef.

Av intervju framgår att välfärdsförvaltningen har arbetat med att öka de budgetansvariga
chefernas ansvarstagande för budgeten. Detta genom att låta samtliga verksamhetschefer
presentera sitt budgetutfall och vidtagna åtgärder vid nämndens sammanträden månadsvis.
Det beskrivs därtill att oväntade kostnader är en utmaning för nämnden då det saknas en
buffert för att hantera större tillkommande kostnader inom befintlig ram.
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3.3. Uppföljning och intern kontroll över prognosarbetet

3.3.1.Barn- och utbildningsnämnden
I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan finns inga kontrollmoment kopplade till
prognosarbetet. Däremot framgår av internkontrollplanen att nämnden vid varje sammanträde
ska erhålla ekonomiinformation.

Förvaltningen följer upp tidigare lämnade prognoser. Därtill sker en uppföljning av antal barn
och elever inom nämndens verksamhetsområde två till tre gånger per år. Förvaltningen uppger
att statsbidrag, både före och under pandemin, har en stor påverkan på verksamheten och att
det är en utmaning att beakta bidragen i prognosarbetet då besked ofta inkommer sent på året
eller under nästkommande år.

3.3.2. Välfärdsnämnden
I nämndernas interkontrollplan finns inga kontrollmoment kopplade till prognosarbetet.
Uppföljning av budgetprognosen uppges ske månadsvis. Vid större avvikelser från senast lagd
prognos rapporteras detta till nämnd.

Förvaltningsekonom träffar respektive enhetschef vid varje prognostillfälle och går igenom
enhetens prognos. Befolkningsprognoser följs upp årsvis.

3.4. Vår bedömning
Vi bedömer att välfärdsnämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt för
prognosarbetet.

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt
arbetssätt för prognosarbetet.

Vi bedömer att välfärdsnämnden samt bam- och utbildningsnämnden i huvudsak säkerställt
en ändamålsenlig uppföljning och intern kontroll över prognosarbetet.

Av Munkedals regler för ekonomistyrning framgår att tilldelat anslag utgör den yttersta
restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående
verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Vidare framgår att nämnderna ska följa upp sin ekonomi minst fyra gånger per år. I anslutning
till ekonomisk uppföljning ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar till över
/underskottets uppkomst. Om resultatet innebär ett underskott ska nämnden senast till nästa
rapporttillfälle redovisa för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet
skall täckas och vilka konsekvenser de får. Granskningen visar att nämnderna delges
ekonomisk uppföljning och prognos för helår vid fyra tillfällen per år; dels i två delårsbokslut,
dels i två månadsrapporter. Därutöver har nämnderna beslutat om extra uppföljningar kring
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det ekonomiska läget och utfall mot budget för innevarande månad vid varje
nämndsammanträde.

Barn- och utbildningsnämnden och välfärdsnämnden prognosticerade större underskott i
månadsrapport per februari. I samband med behandling av februarirapporten har nämndernas
respektive förvaltningar presenterat förslag på åtgärder för att nå budget i balans. Dessa
åtgärder var inte effektberäknade och att information om när åtgärderna ska vara
implementerade saknades. Vi konstaterar även att det av nämndernas protokoll inte går att
utläsa huruvida nämnderna beslutat om förvaltningens förslag på åtgärder. Vår bedömning är
att den ekonomiska styrningen skulle stärkas av att redan vid första prognostillfället presentera
effekt och tidsatta åtgärder samt att nämnderna redan då fattade beslut i syfte att säkerställa
budget i balans.

Vad gäller nämndernas delårsrapporter per april innehåller dessa rapporter åtgärder som
beslutats av nämnderna. Åtgärderna är effektberäknade och det anges när åtgärderna ska
vara implementerade. Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar vid delårsrapporten i april
budget i balans till följd av en utökad ram godkänd av kommunfullmäktige.

Välfärdsnämnden prognosticerar i delårsrapporten ett underskott om cirka 7 mnkr per helår
2021. Underskottet beror främst på en för hög bemanning inom Vård och omsorg samt ökade
kostnader för försörjningsstödet. Välfärdsnämnden beslutade i samband med delårsrapport att
från kommunfullmäktige äska om ett tillfälligt tilläggsanslag på 3 mnkr. Nämnden gav även
förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för ökade mertidskostnader med återrapportering
till nämnden i juni. Välfärdsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag på ytterligare åtgärder, vilket givet nuvarande prognos fortsatt inte kommer vara
tillräckligt för att nå budget i balans. Vi konstaterar att de åtgärder om cirka 1 mnkr som
välfärdsnämnden hittills beslutat om inte är tillräckliga för att kompensera för de
prognosticerade underskottet, vilket vi ser som en brist. Vår bedömning är att välfärdsnämnden
i delårsrapporten per april inte följt reglerna för ekonomistyrning som slår fast att nämnden ska
redovisa för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet ska täckas.

Avslutningsvis visar granskningen att prognosarbetet inte omfattas av nämndernas arbete med
intern kontroll. Nämnderna följer upp tidigare lämnade prognoser.
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4. Samlad bedömning

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

Revisionsfrågor

Har välfärdsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden säkerställt ett
ändamålsenligt budgetarbete?

Har välfärdsnämnden samt barn- och
utbildnjngsnämnden säkerställt ett
ändamålsenligt arbetssätt för
prognosarbetet?

Bedömning

Ja. Granskningen visar att nämnderna för revisionsåret
2021 hitintills följt den tidsplan som finns för
budgetprocessen inför budget 2022. Utifrån
planeringsförutsättningarna och budgetanvisningar
utarbetar nämnderna ett förslag på budgetskrivelse.
Budgetskrivelsen presenteras på en dialogdag med
kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut om
budget. Vid nämndens beredning av budget beaktas
även tidigare års resultat samt förändrade behov i
verksamheterna. Utifrån kommunfullmäktiges budget
utarbetar nämnderna en detaljbudget.

Inte/Inte fullt ut. Det finns brister inom nämndernas
arbete med att säkerställa att tilldelat anslag utgör den
yttersta restriktionen för verksamheten och vidta
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade
medel.

Barn- och utbildningsnämnden och välfärdsnämnden
prognosticerar större underskott i månadsrapport per
februari. I rapporten har förvaltningen presenterat
förslag på åtgärder för att nå budget i balans.
Åtgärderna inte är effektberäknade och att information
om när åtgärderna ska vara implementerade saknas.
Det framgår inte heller av protokoll huruvida
nämnderna beslutat om att godkänna förvaltningens
förslag på åtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar i delårs
rapport budget i balans per helår till följd av en utökad
ram godkänd av kommunfullmäktige.

Välfärdsnämnden prognosticerar i delårsrapport ett
fortsatt underskott om cirka 7 mnkr per helår 2021. De
åtgärder om cirka 1 mnkr som välfärdsnämnden hittills
beslutat om är inte tillräckliga för att kompensera för de
prognosticerade underskottet, vilket vi ser som en brist.
Vår bedömning är att välfärdsnämnden i delårs
rapporten per april inte följt reglerna för ekonomi
styrning som slår fast att nämnden ska redovisa för
kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att
underskottet ska täckas.
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Har välfärdsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden säkerställt en
ändamålsenlig uppföljning och intern
kontroll överprognosarbetet?

Ja, i huvudsak. Nämnderna följer upp tidigare
lämnade prognoser. Prognosarbetet omfattas inte av
nämndernas internkontroll.

4.2. Slutsatser och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars
prövning är att barn- och utbildningsnämnden och välfärdsnämnden inte fullt ut säkerställt en
tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll för att tillse ett ändamålsenligt budget- och
prognosarbete. Det finns vissa brister inom nämndernas arbete med att säkerställa att tilldelat
anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten och vidta åtgärder så att
verksamheten ryms inom anvisade medel.

Granskningen visar att nämnderna efterlever reglerna för ekonomistyrning avseende
budgetarbetet. Förvaltningarna följer upp tidigare lämnade prognoser för att förbättra
prognosarbetet. Granskningen visar att båda nämnderna prognosticerar större budget
avvikelser per helår i månadsrapport per februari. De åtgärder som presenterades i
februarirapporterna var inte effektberäknade och det saknades information om när åtgärderna
ska vara implementerade. Per delårsrapport i april prognosticerar barn- och utbildnings
nämnden budget i balans till följd av en utökad ram godkänd av kommunfullmäktige.
Välfärdsnämnden prognosticerar däremot fortsatt ett underskott. Vi noterar att de åtgärder som
välfärdsnämnden beslutat om inte är tillräckliga för att nå en budget i balans och nämnden
därmed inte efterlever ekonomistyrningsreglerna, vilket vi ser som en brist.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till barn- och utbildnings
nämnden och välfärdsnämnden:

Tillse att samtliga besparingsåtgärder effektberäknas och att information om
åtgärdernas genomförande i tid klargörs vid alla tillfällen för ekonomisk uppföljning
Tillse att nämnderna vid prognosticerat underskott omgående vidtar tillräckliga åtgärder
så att verksamheten ryms inom anvisade medel för innevarande år
Tillse att nämnderna tydligt protokollför beslut om besparingsåtgärder i syfte att
underlätta transparens, uppföljning och ansvarsutkrävande

Följande rekommendation lämnas till välfärdsnämnden:
Tillse att kommunens regler för ekonomistyrning efterlevs genom att vid
prognosticerade underskott senast vid nästa rapporttillfälle redovisa för
kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet skall täckas och vilka
konsekvenser de får
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Bilaga 1. Bakgrund
Kommunallagens 11 kap. reglerar nämndernas budgetprocess och budgetens innehåll.
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och budgeten ska upprättas
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Den ekonomiska styrningen i kommunen syftar till
budgetföljsamhet - att efterleva kommunfullmäktiges budget. Korrigerande beslut under året
grundas främst på prognoser om förväntat årsutfall och dess eventuella avvikelse mot budget.
Prognosarbetet är ett viktigt underlag och instrument för kommunens planering och kommande
budgetarbete varvid dess tillförlitlighet är av stor betydelse. Brister i prognosarbetet medför
risk att en kommuns verksamhet styrs utifrån missvisande ekonomiska förutsättningar. Det kan
också leda till passivitet och att beslut om åtgärder uteblir om tillförlitligheten till prognoserna
är låg. Hög prognossäkerhet är därmed en förutsättning för en fungerande ekonomisk styrning.

Barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden i Munkedal har under flera år haft
ekonomiska utmaningar med negativa budgetavvikelser under 2018 och 2019 som följd. Även
under 2020 redovisade barn- och utbildningsnämnden en negativ budgetavvikelse. För
välfärdsnämnden visade prognoserna under året på negativa budgetavvikelser för nämnden
men resultatet för helåret blev dock positivt till följd av de statsbidrag som tillkommit nämnden
för merkostnader till följd av Covid-19.

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående bedömt att det är väsentligt att granska
hur välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden arbetar med ekonomiska
prognoser. I God revisionssed framkommer de grunder som revisorerna använder när de
bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna
granskning är bland risk för bristande måluppfyllelse och risk för bristande styrning och intern
kontroll av verksamhet.
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Bilaga 2. Revisionskriterier

Kommunallagen (2017:725)
I 6 kap. 6 § anges att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten.

I 11 kap. 1 § anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses
i 10 kap. 2-6 §§.

Munkedals styr- och ledningssystem, 2018-11-29
I Munkedals styr- och ledningssystem anges de övergripande ekonomiska styrprinciperna. I
Munkedals styr- och ledningssystem anges att

• Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Munkedals kommun har god
ekonomisk hushållning. Alla har detta ansvar inom sitt verksamhetsområde
och inom ramen för sin budget

• De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse. Ekonomin sätter
gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande
nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.

• Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och resursavstämmas
före genomförande. Detta gäller även övergripande policys, planer och projekt som
kommer att inverka på verksamheterna.

• Resultatet ska ligga på en nivå som säkrar överskott. överskott är en förutsättning för
att finansiera de investeringar som görs.

• Blir resultatet negativt måste det regleras inom två år enligt balanskravet där
intäkterna varje år måste balansera kostnaderna.

• Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar med egna medel över tiden, vilket
kräver överskott i driftbudgeten. Lån ska endast ses som ett sätt att tillfälligt utjämna
större variationer i investeringsbehoven.

MPR:s angivna ramar för verksamheterna utgör den yttersta restriktionen för respektive
nämnd. Om resurserna inte räcker till för den planerade/pågående verksamheten måste
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom den angivna ramen. För styrningen,
uppföljningen, rapporteringen och kontrollen av verksamhet och ekonomi har
kommunfullmäktige fastställt regler för ekonomistyrning, Munkedals styr och ledningssystem
och reglemente för intern kontroll.
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Regler för ekonomistyrning, 2018-11-29
Ekonomistyrningsreglerna innehåller ramverket för den styrmodell genom vilken
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens
verksamheter sker. Principerna för ekonomistyrning avser i första hand förhållandet mellan
kommunfullmäktige/kommunstyrelsen och nämnderna. Syftet med de ekonomiska reglerna
är att skapa helhetssyn i förhållandet mellan verksamhet och ekonomi så att kommunens
resurser används på bästa sätt. Ekonomistyrningen ska leda till en kultur i organisationen som
bidrar till att nå kommunens övergripande målsättningar för ekonomi och verksamhet.

Budgeten, det vill säga mål- och resursplanen (MRP), är det viktigaste verktyget för styrning
och ledning i Munkedals kommun. Planen ska innehålla finansiella mål och verksamhetsmål
för kommunens olika verksamheter som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Den ska gälla för det kommande kalenderåret samt innehålla en plan för de därefter
kommande två åren. För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska
förutsättningar som gäller för kommande år, tar kommunfullmäktige beslut om skattesats och
budget i juni månad. I samband med val fastställs budgeten av det nya fullmäktige i november.
Syftet med ett tidigt budgetbeslut är att ge nämnderna mer tid för internbudgetarbete och
möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan genomföras redan före årsskiftet. I
slutet av april lämnar nämnderna in sina budgetskrivelser med förslag till drift- och
investeringsbudget, verksamhetsmål med mått samt konsekvensbeskrivningar av den
preliminära ramens påverkan på verksamheten. Anvisningar och tidplan för
ekonomiprocessen tas fram av ekonomiavdelningen. Munkedals styrmodells
målstyrningskedja utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för
mandatperioden. Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för
verksamheten och ekonomin inför varje ny planeringsperiod. De finansiella inriktningsmålen
fastställs i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och bryts ner till resultatmål i mål -och
resursplanen.

Resultatansvar
De grundläggande relationsprinciperna avseende ekonomi och verksamhet som gäller mellan
kommunfullmäktige och nämnderna är följande:

• Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad drift-budgetram.
Hänsyn ska tas till kommunfullmäktiges vision och inriktningsmål.

• Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker
till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att
verksamheten ryms inom anvisade medel.

• Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att
finansieringen är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (t ex
utbyggnader eller beslut om förändrad verksamhet) skall kostnaderna redovisas i
beslutsunderlag både för innevarande år och på längre sikt, tex helårseffekt av driftkostnader.
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• Om nämnd begär tilläggsanslag är det kommunfullmäktige som är beslutsinstans.
Ekonomiavdelningen ska avge skriftligt yttrande som en del i beslutsunderlaget i varje enskilt
tilläggs- och omdisponeringsärende.

• Nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot nämndens eget kapital. Ett resultat som förs
över skall vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av
tex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie
verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar om eventuella tolkningar och undantag.

• Ansvaret för att ta fram erforderliga uppgifter för resultatöverföring åligger i första hand
respektive nämnd/förvaltning. När det inte är möjligt att redovisa utifrån mätbara tal sker en
bedömning utifrån verksamhetsberättelse och diskussioner under bokslutsberedningen.

• Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den aktuella
verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel på användning är strukturåtgärder, speciella
objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning och tillfällig personalförstärkning. Den
ordinarie verksamheten skall dock inrymmas inom den budget som kommunfullmäktige
anvisar för budgetåret.

• Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna kapitalet ska begäran om detta
behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i kommande budgetarbete.

• Underskott/negativt eget kapital skall avbalanseras snarast och senast inom två år. Nämnden
ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. Planen ska delges
kommunstyrelsen.

• En nämnds egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram.

• En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommun-styrelsen och i
dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/ analys och beslut om
särskilda åtgärder.

• I anslutning till ekonomisk uppföljning ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar
till över-/underskottets uppkomst. Om resultatet innebär ett underskott ska nämnden senast till
nästa rapporttillfälle redovisa för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att
underskottet skall täckas och vilka konsekvenser de får.

• Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultat i samband med att årsredovisningen
behandlas.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet
För att kommunens styrsystem skall fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett
systematiskt och regelbundet sätt i tiden samt innehålla både ekonomi, prestationer och
kva I itetsaspekter.
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Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete, visa graden av
måluppfyllelse, ge underlag för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder, omfördela resurser
med mera.

Anvisningar och riktlinjer för uppföljning av ekonomi och verksamhet tas fram av
ekonomiavdelningen för kommunen/koncernens rapporter.

Nämnden/förvaltningschefen ansvarar för att anvisningar lämnas för hur verksamheten skall
följas upp och hur rapporteringen ska ske inom den egna nämnden.

Månadsrapporter
Månadsrapporter med en helårsprognos ska lämnas efter två månader och tio månader. Vid
negativa avvikelser i prognosen ska nämnden vidta åtgärder som rapporteras till
kommunstyrelsen nästkommande rapporttillfälle. Under året bör nämnderna kontrollera det
ekonomiska utfallet och budgetavvikelser genom att göra regelbundna avstämningar av det
ekonomiska utfallet.

Delårsrapport
Delårsrapport upprättas vid två tillfällen under året. Första delårsrapporten görs efter 4
månader och det andra efter 8 månader. Uppföljningen innehåller ekonomiskt resultat för
kommunen och koncernen (8 månader) samt en årsprognos för kommunens utfall jämfört med
budget. Nämnder/bolag skall också redovisa en uppföljning av målsättningar, utveckling av
verksamheterna vad gäller volym och kvalitet, viktiga händelser samt uppföljning av
investeringsbudgeten.

Årsredovisning
Årsredovisningen innehåller både det ekonomiska resultatet för kommunen/koncernen men
även en uppföljning av fullmäktiges fastställda inriktningsmål.
Nämndernas resultat redovisas och ligger till grund för bedömningen av nämndens
resultatansvar.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg
och undervisning.

Nämnden svarar för:
•Förskole-och fritidsverksamhet
• Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för
invandrare (SFI)
• Elevhälsovård
• Tillsynsansvar för friförskola
• Dagbarnvårdare
• Skolskjutsverksamhet
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• Huvudmannaskap för förskola och skola
• Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten

Reglemente för välfärdnämnden
Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om
socialnämnd. Välfärdsnämnden handhar även verksamheten som regleras i lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar också för sjukvårdande
insatser inom särskilda boenden för äldre samt ansvarar för tillstånds- och
tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med alkohollagen.

Nämnden svarar för:
• Kommunal vård- och omsorgsverksamhet
• Kommunal hälso- och sjukvård (HSL)
• Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
• Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL)
• Biståndsfrågor enligt Sol
• Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering
• Familjerådgivning som åvilar kommunen
• Integration (verkställighet)
• Arbetsmarknadsenheten (AME)
• Samverkan mellan olika vårdgivare
• Tillstånd och tillsyn av alkohol
• Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)
• Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
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Bilaga 3. Källförteckning
lntervjuförteckning
► Välfärdsnämndens presidium, 2021-04-19
► Förvaltningschef - välfärdsförvaltningen, 2021-04-19
► Förvaltningsekonom - välfärdsförvaltningen, 2021-04-19
► Förvaltningschef - barn- och utbildnings samt fritids- och kulturförvaltningen, 2021-04-19
► Förvaltningsekonom - barn- och utbildnings samt fritids- och kulturförvaltningen, 2021-04-

19
► Barn- och utbildningsnämndens presidium, 2021-04-20
► Kommunchef, 2021-04-20
► Ekonomichef, 2021-04-20

Dokumentförteckning

Kommunövergripande styrdokument, rutineroch mal/a
► Munkedals - styr och ledningssystem
► Regler för ekonomistyrning Munkedal
► Avisningar bokslut, 2020
► Anvisningar delårsrapport jan-aug, 2020
► Mall 1 budgetskrivelse nämnder 2022 plan 2023-2024
► Mall 1 Tjänsteskrivelse budget 2022 med plan 2023-2024
► Mall 2 Nämnds detaljbudget december 2022
► Mall 2 tjänsteskrivelse detaljbudget 2022 december med verksamhetsplaner
► Mall delår-bokslut i Hypergene
► Mall månadsrapport i Hypergene
► Planeringsförutsättningar budget 2022
► Tjänsteskrivelse budgetanvisningar till nämnder från ekonomiavdelningen budget 2022

Barn- och utbildningsnämnden
► Reglemente
► Detaljbudget, 2021
► Februarirapport, 2021
► Bokslutsrapport, 2020
► lnternkontrollplan, 2021
► Delårsrapport, april 2021
► Protokoll och handlingar, 2021-01-17
► Protokoll och handlingar, 2021-02-17
► Protokoll och handlingar, 2021-03-24
► Protokoll och handlingar, 2021-04-28

Välfärdsnämnden
► Reglemente
► Detaljbudget, 2021
► Februarirapport, 2021
► Bokslutsrapport, 2020
► lnternkontrollplan, 2021
► Delårsrapport, april 2021
► Protokoll och handlingar, 2021-01-28
► Protokoll och handlingar, 2021-02-18
► Protokoll och handlingar, 2021-03-18
► Protokoll och handlingar, 2021-03-24
► Protokoll och handlingar, 2021-04-22
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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 

2021-09-16 Dnr: VFN 2020-000013 

Handläggare: 

Veronica Larsson 

Vik. Äldreomsorgschef 

Ändring av beslut gällande personalvård 

Förslag till beslut 
 Välfärdsnämnden beslutar att upphäva/ändra vissa delar i beslut 2021-04-22 § 30: 

”att ca 620 (617 idag) medarbetare som är anställda på tillsvidaretjänster, längre 

vikariat och allmän visstidsanställning erbjuds en heldag på spa, varav tre timmar 

med föreläsare”, till följande lydelse i sin helhet:    

Välfärdsnämnden beslutar att ca 620 (617 idag) medarbetare som är anställda på 

tillsvidaretjänster, längre vikariat och allmän visstidsanställning som deltagit i 

arbetet under pandemin under perioden 2020-03-01—2021-03-01, erbjuds ett 

presentkort på Spa-anläggning till kostnaden av 1 500 kr/person.   

Sammanfattning 
 Välfärdsnämnden beslutade 2021-04-22 § 30 att ca 620 (617 idag) medarbetare 

som är anställda på tillsvidaretjänster, längre vikariat och allmän visstidsanställning 

erbjuds en heldag på spa, varav tre timmar med föreläsare. 

Eftersom arbetsgivaren inte kan arrangera en sådan dag på grund av restriktioner 

med covid-19 före december månads utgång då pengarna är tillgängliga, föreslås 

en annan lösning. Förvaltningens nya förslag är att personalen erbjuds ett 

presentkort som kan användas 1-2 år i stället för tidigare förslag på heldag som 

inkluderade föreläsning.  

Avdelningscheferna, tillsammans med enhetscheferna, ser behovet av att ge 

medarbetarna denna positiva feedback på ett bra arbete. Detta kan bidra till ny 

energi samt stärka uppfattningen om att de känner sig sedda i det tuffa arbete som 

varit under pandemin  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Välfärdsnämnden har fått 1 miljon kronor avsatt för personalvård, det ligger redan i 

budget. 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser. 

Henry Einestedt 

Tf. Förvaltningschef 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-09-16 
 

VFN 2020-000013 
Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till:  

Ekonom VFN,  

Avdelningschefer Vård och omsorg, Stöd och Individ- och familjeomsorg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-08-31 Dnr: VFN 2021-000005 

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden juni - 

augusti 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 

2021-06-01 – 2021-08-31.   

Sammanfattning 

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

välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande 

möte. 

Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut under 

perioden 2021-06-01 – 2021-08-31.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Kristina Nyckelgård 

Tf förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Registrator 
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Välfärdsförvaltningen 

 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-06-01 – 2021-08-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-08-04 3230 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Uppdragstagare för perioden 

2021-06-01 -- 2021-07-31. 

 

Jane Sörensen  

2021-08-04 3229 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta i ärenden om ekonomiskt 

försörjningsstöd för perioden 2021-

06-01 -- 2021-07-31. 

 

Jane Sörensen  

2021-08-04 3228 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Familjerätt för perioden 2021-06-

01 -- 2021-07-31. 

 

Jane Sörensen  

2021-08-04 3227 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2021-08-03 §§ 

127 - 130. 

 

Monica Nordqvist  

2021-08-02 3226 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2021-07-01 -- 2021-07-

31. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Magdalena 

Wilhelmsson 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(3) 

Datum 

2021-08-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-07-26 3207 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott möte 2021-07-

15 § 126 

 

Monica Nordqvist  

2021-07-26 3206 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2021-06-01 -- 2021-06-

30. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Magdalena 

Wilhelmsson 

 

2021-06-17 3125 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta i ärenden om ekonomiskt 

försörjningsstöd för perioden 2021-

05-01 -- 2021-05-31. 

 

Jane Sörensen  

2021-06-17 3124 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Uppdragstagare för perioden 

2021-05-01 -- 2021-05-31. 

 

Jane Sörensen  

2021-06-17 3123 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Familjerätt för perioden 2021-05-

01 -- 2021-05-31. 

 

Jane Sörensen  
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

3(3) 

Datum 

2021-08-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-06-01 3072 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2021-05-01 -- 2021-05-

31. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Magdalena 

Wilhelmsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-06 Dnr: VFN 2021-000119 

Handläggare: 

Monica Nordqvist 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Extra möte med välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ha ett extra möte 28 september kl. 12.30 med 

reducerat antal ledamöter till fem ledamöter + ordförande för att behandla ett 

ärende som omfattas av individsekretess. 

Välfärdsnämnden beslutar att välja följande fem ledamöter;  

Sammanfattning 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott behandlade 2021-08-12 § 141 ett ärende 

gällande ansökan hos Tingsrätten, enligt 6 kapitlet 8 § föräldrabalken, om 

överflyttning av vårdnad för ett barn från biologiska föräldrar/vårdnadshavare till 

familjehem. Enligt lag får dessa ärenden inte delegeras till utskott.  

I normala fall hade ärendet lyfts till välfärdsnämnden i sin helhet men på grund av 

restriktioner kring covid-19 har välfärdsnämnden fortfarande digitala möten. Det 

bedöms som inte lämpligt i individärenden som omfattas av sekretess, dels med 

anledning av åtkomst till underlaget som omfattas av sekretess.  

Därför föreslås ett extra möte i lokal. Antal ledamöter behöver då begränsas i ett 

fysiskt möte på grund av risk för smittspridning. Tid för inläsning av ärendet 

avsätts. 

För att vara beslutsföra som välfärdsnämnd behöver ordförande och fem ledamöter 

närvara.  

Frågan är om välfärdsnämnden kan besluta godkänna ovanstående förfaringssätt 

och vilka ledamöter som utses närvara vid det extra mötet. 

Förslaget är att välfärdsnämndens extra möte förläggs i samband med beredning 

till myndighetsutskottets nästkommande möte 28 september kl 12.30. 

 x 

Henry Einestedt 

Tf. förvaltningschef 
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