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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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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(2) 

  

  

Ärende Sid 

1. Fastställande av ärendelista/dagordning - 

2. Månadsrapport – Statistik gällande insatser, bistånd och kostnader för  
avdelningarna Vård och äldreomsorg, avdelning Stöd, avdelning Individ- och 
familjeomsorg. 
Dnr VFN 2020-17 
Föredragande: förvaltningschef, tf avdelningschef VoÄ, enhetschef IFO, enhetschef stöd 
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3. Godkännande av svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande 
tillsyn vid Stödboende Brudås.  
Dnr VFN 2019-134  
Föredragande: förvaltningschef, enhetschef Stödboende 

24 

4. Välfärdsnämndens bokslut år 2019. 
Dnr VFN 2020-12 
Föredragande: förvaltningschef, ekonom 

33 

5. Information - Återkoppling pågående förändringar på Ekebacken. 
Dnr VFN 2019-144 
Föredragande: förvaltningschef, ekonom 

Inga 
handlingar 

6. Begäran från samhällsbyggnadsförvaltningen- utredning av kostnader för 
åtgärder på Ekebacken.  
Dnr VFN 2019-144 
Föredragande: förvaltningschef, ekonom 

54 

7. Välfärdsnämndens attestordning-beslutsattestanter. 
Dnr VFN 2020-27 
Föredragande: ekonom 

55 

8. Återrapport om uppdraget kring nybyggnation av gruppbostad LSS. 
Dnr VFN 2019-54 
Föredragande: förvaltningschef, verksamhetsutvecklare 

58 

9. Uppdrag från välfärdsnämnden att utreda samarbete med närliggande 
kommuner kring tjänst som syn- och hörselinstruktör.    
Dnr VFN 2019-58 
Föredragande: förvaltningschef 

60 

Tid: Torsdag den 20 februari 2020 kl. 09.00 
 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 
 

Justeringsdatum:  

Justeringsperson:   

Ordförande: Christoffer Wallin (SD) (1:e vice ordförande) 

Sekreterare: Monica Nordqvist 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 
 

Ärende Sid 

10. Medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson m.fl. – Stöd till personer med 
syn- och/eller hörselnedsättning. 
Dnr VFN 2019-151 (KS 2019-244) 
Föredragande: förvaltningschef 

63 

11. Anmälan av delegationsbelut perioden 2019-12-01 – 2020-01-31. 
Dnr VFN 2020-09 och 2019-21 

66 

12. Information – Återrapport gällande anmälan enligt Lex Sarah. 
Dnr VFN 2020-23 
Föredragande: förvaltningschef 

Inga 
handlingar 

 
 
13. 

Sekretessärende – endast tjänstgörande ledamöter närvarar: 
Tid avsätts för inläsning. 
Ansökan hos Tingsrätten om uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare. 
 

Handlingar 
delas ut på 

mötet 
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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September: Den delegerade HSL-tiden är generellt högre än föregående år och har dessutom ökat ytterligare under september månad. 
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Avdelning Stöd
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Ekonomiskt bistånd
Etablering Totalt antal barn 0-17

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

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

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

enl Socialstyrelsen

Januari 119 1 062 983 14 126 609 6 42 958 81
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  2020-02-06 Dnr: VFN 2019-97

   

 

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
   Dnr IVO: 8.4.2-13389/2019-6  
 
 
Handläggare:   
Åsa Lindström 
Enhetschef 
Stödboendet

Svar på inkommen granskningsrapport angående 
tillsyn och granskning av stödboende   

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna svar på inkommen granskningsrapport från 
IVO angående tillsyn och granskning av stödboendet. 

Sammanfattning 
2019-12-20 inkom från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) en rapport 
beträffande tillsyn och granskning av stödboende i Munkedal till välfärdsnämnden. 
IVO har i sin rapport konstaterat en rad brister och begär med stöd av 13 kap 5 § 
SoL (Socialtjänstlagen) att Välfärdsnämnden att senast den 2020-01-31 redovisar 
sin inställning till de brister IVO konstaterat samt vilka åtgärder nämnden tagit eller 
planerar att vidta för att komma till rätta med nämnda brister samt tidsangivelse för 
när åtgärderna vidtagits eller beräknas vidtas. I kontakt med IVO fick nämnden 
uppskov gällande inlämning av redovisning till och med 2020-02-28.  

De brister IVO konstaterar är:  

 Fortsatta brister avseende personalens tillgänglighet nattetid 
 Brister i nämndens systematiska kvalitetsarbete 
 Fortsatta brister gällande uppdrag från nämnden, inskrivning och 

lämplighetsbedömning 

Välfärdsförvaltningen har vidtagit och planerar att vidta en rad åtgärder för att rätta 
till bristerna  

Fortsatta brister avseende personalens tillgänglighet nattetid 

IVO bedömer att nämnden delvis uppfyller kraven på personalens tillgänglighet 
nattetid. Dock bedömer IVO att det framgår i meddelande till ungdomarna på 
stödboendets ytterdörr att Nattpatrullen endast kan kontaktas vid akuta händelser.  

Åtgärd: Informationen till de barn och unga som omfattas av Stödboendet har 
förtydligats, att de har rätt att kontakta Nattpatrullen nattetid om de känner ett 
behov av stöd och hjälp, oavsett allvarlighetsgrad. Denna information har redan 
givits men kommer ytterligare förtydligas för att undvika missförstånd. Meddelandet 
på ytterdörren har uppdaterats där det idag står att ungdomarna kan kontakta 
Nattpatrullen vid behov.  
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IVO bedömer även att det är oklart om nattpatrullen känner till ungdomarnas behov.  

Åtgärd: Nattpatrullens personalgrupp är liten, nio personer allt som allt varav 5 är 
undersköterskor och fyra är sjuksköterskor, det är en hög kontinuitet i gruppen då 
de ofta täcker varandras frånvaro inom gruppen. Barnen och ungdomarna som 
omfattas av insatsen bedöms kunna bli känd med all den personal som arbetar natt. 
Dialogmöte mellan Nattpatrullen och de berörda barnen har genomförts och ska 
genomföras regelbundet en gång per termin, nästa inplanerade dialogmöte är i mars. 
Ett sådant dialogmöte syftar till att ge barnen möjlighet att få träffa personalen, lyfta 
de frågor och funderingar de har men även för att ge en personlig kännedom och 
därmed förhoppningsvis kunna minska de psykosociala hinder att söka hjälp och stöd 
som kan bli om man inte känner till den som ska ge hjälpen och stödet. Nattpatrullen 
har även tillgång till ungdomarnas akter som finns på stödboendets kontor.  

Brister i nämndens systematiska kvalitetsarbete 

IVO har vid de senaste två inspektionerna påpekat brister gällande det systematiska 
kvalitetsarbetet och Ivo menar att bristen kvarstår. Nämnden ska i enlighet med kap 
5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete sammanställa och analysera rapporter, klagomål och 
synpunkter för att kunna se mönster och trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet.   

Åtgärd: Sedan 2018-04-01 har en person tillfälligt anställts för att arbeta med 
välfärdsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Inför 2020 har förvaltningen äskat 
om utökad ram i syfte att göra tjänsten permanent. En struktur för det systematiska 
kvalitetsarbetet har fastställts (se bilaga 3) och kommer under våren 2020 brytas 
ner i varje verksamhet. Varje år sammanställs hela förvaltningens samlade 
kvalitetsarbete och presenteras för nämnden i en kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse. Detta dokument innehåller även analys och åtgärder för 
nästkommande år men vi har inför 2020 uppmärksammat att vi behöver se över 
vilka delar som ingår i förhållande till ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete” då 
vissa verksamheter inte lika systematiskt analyserats för att kunna se mönster och 
trender för att vidta åtgärder. 

Den punkt som IVO pekar på, klagomål och synpunkter, är något som hanteras på 
en individuell nivå i samband med uppföljningsmöten och dokumenteras i 
uppföljningssamtalen/ månadsrapporten. I grupp hålls husmöten som genomförs vid 
behov, det senaste genomfördes 2020-01-14. Anteckningar från dessa möten förs 
och återrapporteras vid nästkommande möte.  

Fortsatta brister gällande uppdrag från nämnden, inskrivning och 
lämplighetsbedömning 

Gällande uppdrag från nämnden så lämnar nämnden vårdplan samt 
genomförandeplan till stödboendet. 

IVO pekar på att inskrivningsförfarande och lämplighetsbedömningar brister, trots 
tidigare påtalanden.  
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Åtgärd: Munkedals kommun följer bestämmelsen i Socialtjänstförordningen 
(2001:937) då enhetschefen, tillika föreståndaren, för Stödboendet formellt beslutar 
om inskrivning samt gör en lämplighetsbedömning enligt HSLF-FS 2016:56 4 kap 2 
§. Detta har dock inte dokumenterats på rätt sätt. Framledes när föreståndaren tar 
emot uppdrag från den beslutade nämnden ska uppgifter som gäller uppdraget 
dokumenteras. I dokumentationen ska det anges vem uppdraget gäller, vilken 
nämnd som beslutar om insatsen, vad som ingår i uppdraget enligt nämndens 
beslut, vilket mål eller vilka mål som enligt nämndens beslut gäller för insatsen, vilka 
bedömningar nämnden har gjort av den enskildes behov, former för uppföljning, 
vilken information som efter prövning enligt bestämmelserna i offentlighets och 
sekretesslagen ska återföras till nämnden i samband med att insatsen avslutas och 
namn och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hos nämnden. Vid 
lämplighetsbedömningen ska föreståndaren som beslutar om inskrivningen av ett 
barn eller ungdom utgå från socialnämndens bedömning av vilket behov av stöd 
barnet eller ungdomen har och redogörelse för omständigheterna i övrigt kring 
barnet eller ungdomen. Vid lämplighetsbedömningen ska föreståndaren beakta hur 
barnet eller ungdomens behov av stöd kan tillgodoses under trygga och säkra former 
med hänsyn tagen till tillgången av personal, personalens kompetens och boendets 
utformning. Det ska även göras en bedömning gällande om det finns några risker för 
barnet eller ungdomen. Om stödboendet bedöms lämpligt ska bedömningen 
dokumenteras. Stödboendet ska ändas ta emot barn och ungdomar i ålder 16-17 år 
om särskilda skäl föreligger och det ska dokumenteras. En lämplighetsbedömning för 
de ungdomar som bor på stödboendet idag har påbörjats och kommer tillföras 
akterna. 

Egenkontroller gällande granskning av dokumentation, akter och annan 
dokumentation sker systematiskt två gånger per år. En kvalitetsgranskning kring 
dokumentationen ska genomföras under våren 2020. Utöver de övergripande och 
individuella rutinerna för systematiskt kvalitetsarbete arbetar stödboendet efter de 
allmänna råd för egenkontroll som anges i HSLF-FS 2016:56 3 kap 2 § 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Barnkonventionen 
Ungdomarnas tillgång till personal även nattetid som känner till deras behov ökar. 
 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 
Avdelningschef Stöd 
Enhetschef Stödboende 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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2020-02-06 Dnr: 2020-12 

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Josefine Fredriksson 

Bokslut 2019 Välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 
• Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019.

• Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 705 tkr av ej ianspråktagna
investeringsanslag för 2019 överförs till Välfärdsnämndens investeringsanslag för
2020.

• Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av nämndens
negativa resultat på 11 048 tkr, att ingen resultatöverföring görs vilket är ett
avsteg från gällande ekonomistyrningsregler.

Sammanfattning 
Välfärdsnämndens resultat för året uppgår till – 11 048 tkr. Största avvikelserna 
finns inom avdelning Stöd, där köp av externa boendeplatser ökat under 2019. 
Hemtjänsten och hemsjukvården är ytterligare verksamheter som redovisar ett 
negativt resultat. Individ och familjeomsorgen redovisar en positiv avvikelse och har 
sänkt kostnaderna under 2019. 

Årets investeringar uppgår till 539 tkr av den totala investeringsramen på 2 705 tkr 
fördelat på projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel, 2333 Gemensam inventarier, 
2335 Larm och 2336 MuSoLy Combine. Årets investeringar består av liftar till 
hemtjänsten och inventarier till nya avdelningen på Allégården.  

Välfärden har tagits sig an två av kommunfullmäktiges åtta inriktningsmål. Båda 
Inriktningsmålen är i hög grad uppfyllt.  

Med anledning av nämndens negativa resultat på 11 048 tkr ska enligt gällande 
ekonomistyrningsregler 3% av nämndens budgetram, 8 167 tkr föras över till eget 
kapital. Nämnden föreslår att underskottet i sin helhet skrivs av och ingen 
resultatöverföring sker. Motiveringen är nämndens redan ansträngda situation med 
att hantera flera ekonomiska uppdrag som samtliga syftar till att minska kostnader 
inom förvaltningen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Inga ytterligare konsekvenser. 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 

Catarina Dunghed 
 

Josefine Fredriksson 
Förvaltningschef Välfärden Förvaltningsekonom Välfärden 
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Verksamhetsrapportering 
Nämndsordförande 
Christoffer Wallin (SD) tf. 

Förvaltningschef 
Catarina Dunghed 
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Vinterbild Fotograf Jan-Olof Karlsson 

Ansvarsområde 
Välfärdsnämnden ansvarar för avdelningarna vård- och äldreomsorg, individ-och familjeomsorg samt 
stöd och särskild service. Förvaltningens primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de 
utmaningar som socialtjänsten står inför. 

Avdelning Vård och äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, 
vård- och omsorgsboende, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd. Från och 
med 2019 så ingår även bemanningsenheten i VoÄ. Avdelningen leds av avdelningschefen och 10 
enhetschefer. 

Avdelning Stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), 
socialpsykiatri, integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en tillförordnad 
avdelningschef och fyra enhetschefer. 

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL 
(socialtjänstlagen) för barn 0–21 år, familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i 
samverkan med primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen har även en 
enhet som arbetar med myndighetsfrågor gällande integration. Avdelningen består av en 
avdelningschef, 1: sekreterare, socialsekreterare, familjebehandlare och kuratorer samt tre 
enhetechefer. 

Viktiga händelser 
Sedan maj månad har förvaltningen en ny förvaltningschef, Catarina Dunghed. 

Chef i beredskap har införts inom förvaltningen, vilket innebär att medarbetare har tillgång till 
arbetsledning dygnet runt och året runt. Chef i beredskap medför att chefer i förvaltningen kan vara 
lediga utan att behöva vara tillgängliga av arbetsmiljöskäl. 

Under sista delen av 2019 genomfördes en omorganisation på ledningsnivå vilket resulterade i en 
minskning på 3.8 chefstjänster. 
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Vård och omsorg: 

En ombyggnad på Allégården har pågått under året och i februari/mars 2020 öppnar en ny avdelning 
med sex nya lägenheter. Den nya avdelningen har utrustats med välfärdsteknik och specialdesignade 
badrum som ska bidra till ökad självständighet, men också bättre arbetsmiljö för personalen. Effekten 
av satsningarna kommer utvärderas och blir en värdefull referens inför planeringen av nytt 
äldreboende framöver. 

För att anpassa kostnader utifrån det ekonomiskt rådande läget har flera beslut fattats som påverkar 
verksamheter inom vård och omsorg. Behovet av platser på särskilt boende har successivt minskat 
vilket medfört tomma lägenheter under 2019. I november fattade Välfärdsnämnden beslut om att 
avveckla halva Ekebacken i samband med att den nya avdelning på Allégården öppnar, vilket blir en 
minskning med 11 platser totalt i kommunen. Förändringen beräknas vara fullt genomförd under 
februari 2020. 

Trenden håller i sig, med allt mer sjukvård som utförs i hemmet och dessutom en mer avancerad vård. 
Jämfört med föregående år har den beviljade hemtjänsten (SOL) minskat medan delegerade HSL-
uppdrag har ökat, dock inte i samma takt som tidigare år. 

De statsbidrag som under ett par års tid finansierat en utökad bemanning i nattpatrullen upphörde 
2019. För att anpassa kostnaderna har en omorganisation skett och idag arbetar en sjuksköterska och 
två undersköterskor istället för som tidigare två sjuksköterskor och en undersköterska. En förändring 
som bedöms rimlig utifrån uppdrag och behov. Effekten i resultatet kommer först få effekt under 2020. 

Arbetsmiljöverket genomförde under våren en inspektion på Allégården, Ekebacken och hemtjänsten 
i centrala Munkedal och har lämnat synpunkter och krav som verksamheten svarat på och vidtagit 
åtgärder kring. Åtgärder som vidtagits är att stänga korttidsrummen på Ekebacken, förtydliga 
riskbedömningar vid arbete i enskildas hem, rutiner vid användande av kemiska produkter. 
Arbetsmiljöverket har godkänt vidtagna åtgärder och avslutat samtliga ärenden. 

Digital läkemedelssignering (APPVA) har införts inom hela vård och omsorg i syfte att öka 
patientsäkerheten och frigöra tid för personal. 

En sammanslagning av hemsjukvården och rehabenheten har skett vid årsskiftet och är nu en 
sammanhållen hälso- och sjukvårdsenhet vilket förväntas ge samverkansvinster. Hemsjukvården har 
på grund av arbetsmiljöskäl flyttat till nya lokaler på Brudås. 

Inom förvaltningen har man arbetat framgångsrikt med samverkan både internt och externt för att 
kunna erbjuda brukare/patienter en god vård och omsorg i hemmet. Kommunen har inga 
betalningsdagar för utskrivningsklara patienter som blir kvar på sjukhuset. 

Avdelning Stöd: 

Under första tertialen 2019 avslutade avdelningschef för Stöd sin tjänst och en tillförordnad 
avdelningschef tillsattes fram till september. Från och med september månad har avdelning Stöd och 
IFO samma avdelningschef. 

Verksamheterna inom avdelning stöd har en negativ trend i det ekonomiska utfallet samtidigt som 
antalet brukare ökar. 

En utredning kring nybyggnation av gruppboende inom LSS har påbörjats för att kartlägga olika 
målgruppers framtida behov. 
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Stödboendet minskar i antal ungdomar vilket gör att intäkterna inte täcker kostnaderna för att bedriva 
verksamhet. En kartläggning gällande behov av stödboende är gjord under året och den visar inte på 
någon utökning. Planen är att avveckla stödboendet i anslutning till skolavslutningen 2020. 

Korttidsärenden ökar och ett utökat samarbete med Lysekil är påbörjat. Syftet med ett utökat 
samarbete är att kommunen ska kunna erbjuda verksamhet i närområde. Syftet är även att få ett 
samlat grepp kring uppföljningar för att ta hänsyn till resursutnyttjande genom att verkställa så många 
ärenden som möjligt på samma plats. Alternativet att starta ett eget korttidsboende i kommunen 
kommer ställas gentemot att köpa platsen. 

Förändringarna inom Arbetsförmedlingen har också påverkat Arbetsmarknadsenheten under året och 
då främst det arbete som utförs på Jobbcentrum. Förändringarna bevakas och fler strategier för att 
möta de förändringar som har skett och som är att vänta, håller på att tas fram. Här beräknas 
effekterna av förändringen dock bli större framöver än vad den hittills har varit. Förändringar på 
Arbetsförmedlingen i kombination med personalomsättning på Jobbcentrum har medfört att färre 
deltagare har tagits emot under året jämfört med tidigare år. 

Under året har enheten beviljats medel från DUA för att, i samarbete med Näringslivsutvecklaren, 
Kunskapens Hus och Arbetsförmedlingen, anordna företagsträffar. Tre träffar genomfördes och ligger 
till grund för ett fortsatt arbete med att skapa god dialog med näringslivet. Förhoppningen är att hitta 
möjligheter till praktikplatser och att få fler kommuninvånare i arbete. 

Individ och Familjeomsorgen: 

Under första kvartalet 2019 har besöksrummen i entréplan på Forum blivit klara och inga klientbesök 
tas emot på kontorsrummen. Administrativa gruppen samt enhetscheferna har varit delaktiga i hot 
och våld rutinen samt en ny besöksrutin. Sommaren har fungerat väl med de administrativa 
uppgifterna på grund av att bemanningen fortsatt var utökad med 1,0 tjänst genom statsbidrag. Det 
har gjort att socialsekreterarna har fått stöd i uppgifter de själva inte måste göra och då funkar den 
låga bemanningen som är under semestertiden 

Vuxengruppen har fortsatt ett samarbete med boendestödet för personer med samsjuklighet. De ser 
över fortsatt samverkan för att anta ett nytt arbetssätt. Tre grupper återfallsprevention har parallellt 
pågått varav en grupp har varit en kvinnogrupp och en fördjupningskurs. Detta preventiva arbete är 
viktigt för att förhindra personers återfall i missbruk och förhindrar placeringar av vuxna. 

Kostnaderna för det ekonomiska biståndet ökar och enligt prognos samt omvärldsanalys kommer den 
trenden att fortsätta. Den största anledningen till ökad ärendemängd är personer som går ur sin 
etableringsperiod utan egen försörjning samt många inflyttningar till kommunen där personer inte har 
egen försörjning. Många av de nyinflyttade hushållen består av många familjemedlemmar. 
Arbetsförmedlingen har gjort en omfattande omorganisation vilket innebär att deras tjänster för att 
hjälpa arbetslösa har begränsats. Detta medför att personer med svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden inte får det stöd och hjälp de behöver vilket fördröjer inträdet på arbetsmarknaden. 
I december fattade Välfärdsnämnden beslut om att i detaljbudgeten omfördela 1,9 miljoner från 
enheten barn och unga till försörjningsstöd då den ena enheten gick med ett överskott och den andra 
med ett underskott. 

Den 1 juni tillsattes tjänsten enhetschef för barn och unga och enhetschefen för utredningsgruppen 
avslutade sin anställning i augusti. Den tjänsten har hållits vakant i höst för att stämma av behovet 
men har rekryterats till i början av 2020. 
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Utredningsenheten på barn och unga fick en ny medarbetare som började i mars. Tjänsten hade varit 
vakant sedan december då en medarbetare gick i pension och avslutade sin visstidsanställning tidigare 
än beräknat. Ett fördjupat arbete med BBiC har inletts. Alla handläggare som jobbar med barn och 
unga myndighet genomgår grundutbildningen i det reviderade BBiC. Alla handläggare har även gått 
utbildning i barnkonventionen och de flesta har gått utbildning inom våld i nära relationer. Samtliga 
utbildningar har bekostats genom statsbidrag riktade mot vissa målgrupper. Samarbete med 
vuxenenheten och stödboende har utvecklats i arbetet med ungdomar i övre tonåren och unga vuxna. 
Samarbetet har inneburit att det gått att lösa situationer för dessa på hemmaplan och därmed undvika 
externa placeringar. En medarbetare prövar att dokumentera med hjälp av taligenkänning. Prövotiden 
har visat att det är positivt i användandet av taligenkänning. Tidsmässigt är det betydligt snabbare att 
tala in i stället för att skriva. En effekt som inte är oviktigt i sammanhanget är den fysiska och 
ergonomiska arbetsmiljön som blir mycket bättre. Det avlastar nacke, rygg och axlar. 

I den tredje kommuntidningen i oktober hade IFO ett reportage gällande att vi startat en serviceinsats 
på Barnkullen där föräldrar, barn och unga kan få upp till fem samtal utan beslut om insats. Detta är 
en komplettering till familjecentralen som riktar sig mot familjer med barn 0-6 år. 

Två av familjebehandlarna slutade under första månaderna på året. Detta innebar att vi fick köpa in en 
insats i form av öppenvård. Det var många sökande till tjänsterna så tillsättningen gick fort, de nya 
medarbetarna har både rätt kompetens och erfarenhet. Dessutom har vi anställt 0,75 tjänst ytterligare 
för en del av tillskottet i ram från KS som en del av att arbeta mer på hemmaplan och undvika köpt 
vård. Den femte personen började 1 juni. 

Ekonomi 
Resultaträkning 

Konto Utfall Jan-Dec 
2018 

Utfall Jan-Dec 
2019 

Bud Jan- Dec 
2019 

Avvikelse Jan-
Dec 2019 

Intäkter 65 696 55 866 38 082 17 784 
Summa intäkter 65 696 55 866 38 082 17 784 
Kostnader -58 458 -60 280 -47 082 -13 198 
Personalkostnder -227 350 -227 443 -218 235 -9 208 
Övriga verksamhetskostnader -26 650 -51 327 -44 919 -6 408 
Övriga intäkter och kostnader -130 -119 -101 -18 
Summa kostnader -312 588 -339 169 -310 337 -28 832 
Årets resultat -246 892 -283 303 -272 255 -11 048 

 

Välfärdsnämnden redovisar ett negativ avvikelse från budget på 11 048 tkr för 2019. 2018 var 
nämndens underskott 19 157 tkr. Inför 2019 fick Individ och familjeomsorgen ett budgettillskott till 
barn och unga på 6 000 tkr vilket är en förklaring till att underskottet minskat.  

Att intäkterna överstiger budgeterade intäkter beror på att ersättningar från migrationsverket, 
arbetsförmedlingen samt riktade statsbidrag är osäkra siffror och därför inte budgeterade till fullo, en 
försiktighetsprincip. 

Kostnaderna avseende köp av huvudverksamhet avviker från budget med 13 198 tkr. Här är det 
ekonomiskt bistånd 3 mnkr, köp av plats inom LSS 6 mnkr. Utöver dessa kostnader ingår även 
kostnader för integration på 3 mnkr som även de är lågt budgeterade som en försiktighetsprincip. 
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Personalkostnaderna överstiger budget med 9 208 tkr för 2019. Den största budgetavvikelserna finns 
inom hemtjänst och särskilda boenden, vilka är de mest personalkrävande verksamheterna. 
Personalbudgeten för dessa verksamheter ses över inför 2020 och hemtjänsten kommer tillföras en 
utökning med 4 500 tkr. Även kostnaderna för sjuklöner och timvikarier överstiger budget. 

Övriga verksamhetskostnader överstiger budget med 6 408 tkr. Anledningen är ofinansierade lokaler, 
bland annat hemsjukvårdens nya lokaler på Brudås. Kostnader för engångsartiklar och 
förbrukningsinventarier överstiger budget och är något som ses över. Bilkostnader är ytterligare en 
post som överstiger budget, nya leasingbilar som är dyrare i drift belastar verksamheterna. Det finns 
även en ökning av IT kostnader i form av systemkostnader och datorer. 

Intäktsanalys 
Intäkterna för 2019 uppgår till 55 866 tkr, en minskning med 9 830 tkr från 2018 motsvarande 14,9%. 

Att intäkterna har minskat beror främst på minskade statsbidrag. År 2019 uppgick ersättning från 
staten till 18 138 tkr, en minskning med 9 237 tkr i jämförelse med år 2018. Bland annat är det 
minskade ersättningar från migrationsverket med 5 100 tkr men även de riktade statsbidragen 
minskade med 3 000 tkr. Att intäkterna från migrationsverket har minskat har påverkat 
arbetsmarknadsenheten som har avvecklat större delen av sin integrationsverksamhet. 

Ersättningen från försäkringskassan har minskat med 2 600 tkr och beror på att det är ett färre ärende 
inom personlig assistans i kommunen 2019. 

Under sista halvåret har det funnits lediga lägenheter på särskilda boendena, detta har dock inte 
påverkat intäkterna nämnvärt. 

Kostnadsanalys 
Bruttokostnaderna 2019 har ökat med 26 581 tkr, 8,5%, inklusive interfördelning av lokal, kost och 
städkostnader från samhällsbyggnad. 

Kostnader avseende köp av huvudverksamhet har ökat med 1 822 tkr, en ökning på 3%. Individ och 
familjeomsorgen har minskat sina kostnader för köp av placeringar med 4 500 tkr medan avdelning 
Stöd har utökat sina kostnader med dryga 6 100 tkr för köp av externa boendeplatser inom LSS och 
korttidsboenden. Det har skett en förflyttning av kostnader från avdelning IFO till avdelning Stöd. 

Personalkostnaderna är i nivå med föregående år men även inom denna ram ser vi en 
kostnadsförflyttning. Integration har minskat sina personalkostnad som ett led i minskat behov och 
efterfrågan samtidigt som Bemanningsenheten från och med 2019 ingår i Välfärdsförvaltningen vilket 
genererat en kostnadsökning. Införandet av chef i beredskap har även medfört ökade 
personalkostnader. 

Övriga verksamhetskostnader för 2019 uppgår till 51 327 tkr, kostnadsökning på 24 677 tkr. 
Internfördelningen av kostnader avseende lokaler, städ och kost uppgår till 29 571 tkr för hela 
förvaltningen och påverkar främst Vård och omsorgens särskilda boende. 

Eget kapital 
Välfärdsnämndens underskott överstiger 3 % av budgetramen för 2019. 3 % av ramen uppgår till 8 168 
tkr och är det underskott som nämnden enligt ekonomistyrningsprinciperna skall ta med sig i eget 
kapital. Nämnden förespråkar att få hela beloppen avskrivet. 
 

39



Motivationen till detta är nämndens redan ansträngda situation med att hantera tre olika ekonomiska 
uppdrag som samtliga syftar till att minska kostnader inom förvaltningen. Ett fjärde uppdrag upplevs 
som orimligt att hantera på ett trovärdigt sätt i förvaltningen. 

Uppdrag ett är en budget i balans. Nämnden har beslutat att vidta flertal åtgärder i arbetet för en 
budget i balans 2020. Tjänster har avvecklats och organisationen har slimmats. En omorganisation på 
ledningsnivå har medfört en sänkning av totalt 3.8 chefstjänster. 

Uppdrag två är det uppdrag som kommit från Kommunfullmäktige och innebär att sänka kostnader 
inom Individ och familjeomsorgen och Vård och omsorg med ca 45 miljoner kronor. Även detta arbete 
har medfört åtgärder som är kännbara i förvaltningen. 

Uppdrag tre är det uppdrag från kommunstyrelsen via kommundirektören som innebär att 
Välfärdsförvaltningen skall bidra med kostnadssänkningar omfattande 2,3 miljoner. 

Förvaltningen behöver få möjlighet att arbeta med de åtgärder som är beslutade och fullfölja de tre 
olika uppdragen. Inom Individ och familjeomsorgen har en strategi utformats som innebär att 
verksamheten har utvecklat hemmaplanslösningar för att minska kostnaderna för köpta placeringar 
utanför kommunen. De satsningar som har gjorts är att förstärka barnkullen samt rekrytering av egna 
familjehem samt kompetenshöjt socialsekreterarna. Under 2019 har avdelningen för Individ och 
familjeomsorgen sänkt sina kostnader med ca 5 000 tkr. 

För vård och omsorg har nämnden tagit beslut om en ny strategi för att sänka kostnaderna till en nivå 
med jämförbara kommuner. Strategin innebär ett flertal åtgärder. Kvalitetsnivåerna inom hemtjänsten 
skall göras om, riktlinjerna för biståndsbedömningen skall revideras och antalet boendeplatser inom 
SÄBO skall anpassas vilket innebär att boendeplatser ska avvecklas. Parallellt med avvecklingen av 
boendeplatser skall ett trygghetsboende inrättas. 

Inom Stöd arbetar avdelningen med att minska antalet köpta platser. Inför år 2020 har en av de dyraste 
placeringarna sagts upp och en hemtagning till kommunens egna boende har genomförts. 

Driftredovisning ansvar 
Ansvar  2018 Utfall 

helår  
2019 Utfall 

helår  
2019 Budget 

helår  
2019 

Resultat 
helår  

Ledning Välfärd -9 199 -10 082 -10 181  99 
Avdelning Vård och omsorg -128 993 - 157 683 - 152 007 -5 676 
Avdelning Stöd  -50 565 -62 190 -56 298 -5 891 
Avdelning Individ och familjeomsorg -58 135 -53 349 -53 768  419 
Summa Välfärdsnämnden -246 892 - 283 303 - 272 255 -11 048 

 
Per avdelningsnivå ser vi att kostnaderna för Ledningen har ökat 2019, nya nämndsorganisationen 
ingår i utfallet 2019.  

Inom avdelning Vård och omsorg är det främst hemtjänsten och hemsjukvården som redovisar de 
största negativa budgetavvikelserna. Nytt för 2019 är att Bemanningsenheten ingår i avdelningen. Att 
kostnaderna ökat beror på internfördelningen av lokaler.  

Avdelning Stöd har ökat både utfallet 2019 och avvikelsen mot budget. Anledningen är att 
verksamheterna LSS gruppboende och korttidsboende köper fler externa boendeplatser mot 
föregående år. 
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Individ och familjeomsorgen har minskat sina kostnader 2019 med 4 786 tkr och visar en positiv 
budgetavvikelse. Anledningen till det förbättrade resultatet är att samtliga konsulter är avslutade, ett 
uppfyllt verksamhetsmål samt att antalet HVB placeringar har minskat.   

Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2018 utfall 

helår 
2019 utfall 

helår 
2019 budget 

helår 
2019 

Resultat 
helår 

Hemtjänst -41 104 -40 146 -35 863 -4 283 
Särskilt boende inkl. korttidsverksamhet -51 796 -75 932 -76 741 809 
Dagverksamhet -1 669 -1 754 -1 961 208 
Rehab och hemsjukvård -25 644 -28 148 -26 574 -1574 
Boende enligt LSS -20 071 -26 166 -22 350 -3 816 
Korttidsvistelse utanför hemmet -4 957 -5 865 -4 867 -998 
Boende enligt SOL -1 528 -2 950 -964 -1 986 
Övriga insatser inom LSS -12 005 -12 060 -12 546 486 
Personlig assistans - 7499 -8 071 -7 308 -763 
Arbetsmarknadsåtgärder -1 597 -2 975 -3 205 230 
Institutionsvård vuxna -2 932 -1 424 -1 718 294 
HVB vård barn och unga -14 590 -11 226 -13 367 2 141 
Familjehemsvård barn och unga -16 616 -15 356 -17 806 2 450 
Övrig vuxenvård -12 -727 0 -727 
Övriga öppna insatser barn, unga och 
vuxna 

-4 909 -5 225 -5 302 77 

Ekonomiskt bistånd -10 479 -11 770 -8 644 -3 126 
Integration -670 1 090 -15 1 105 
Gemensamma kostnader -28 813 -33 687 -31 980 -1 704 
Nämnd och styrelse 0 -911 -1 040 129 
Summa verksamhetsstruktur -246 892 -283 303 -272 255 -11 048 

 

Hemtjänst 

Hemtjänsten har under året sänkt kostnaderna med 1 mnkr samtidigt som verksamheten redovisar en 
negativ avvikelse på – 4 283 tkr. Att kostnaderna har minskat beror på färre verkställda timmar 2019. 

Under 2019 har hemtjänsten verkställt 70 663 SOL timmar samt 21 703 HSL timmar, totalt 92 366 
timmar. En minskning med 9 299 timmar jämfört med 2018, motsvarande 9 %. En anledning till att 
antalet timmar minskar beror dels på nya rutiner av biståndsbedömningen men även på grund av att 
det funnits lediga lägenheter på SÄBO. 

HSL timmarna uppgår till 23% av den verkställda tiden 2019, 2018 var motsvarade siffra 20%. 

Kostnaden per verkställd hemtjänsttimme har ökat till 435 kr/timmen, en orsak är att anpassningen av 
personalstyrkan inte skett i samma takt som timmarna minskat. Antalet brukare 2019 är lika många 
som föregående år medan verkställda timmar per brukare minskar. 
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Inför 2020 kommer riktlinjerna för biståndsbedömningen att revideras samtidigt som kvalitetsnivåerna 
för hemtjänsten kommer ses över. En ny resursfördelningsmodell införs och medför en tillökning i 
budget på 4 500 tkr. 

Särskilt boende inklusive korttids 

Avvikelsen för särskilda boenden uppgår till 809 tkr, då ingår den budget som finns kvar från 
nedläggningen av Vässegården på 1 900 tkr. Kommunens kapacitet på äldreboende visar en 
övertalighet av platser. Många har avlidit och ansökningar om särskilt boende har inte kommit in i 
samma omfattning vilket innebär att flera boenden har tomma lägenheter. Avveckling av Ekebacken 
har därför kunnat genomföras snabbare än förväntat. Samtliga boenden har anpassat personalstyrkan 
utefter minskat antal boenden genom att ej ta in extra personal eller ersätta personal vid ledighet. 

Antal korttidsdygn 2019 uppgår till 4997 dygn, en minskning med 769 dygn jämfört med 2018 då 
behovet av korttids var högt. Korttidslägenheterna på Ekebacken har inte nyttjats under 2019 utefter 
arbetsmiljöverkets rekommendationer. 

 

Rehab och Hemsjukvården 

Rehabenheten visar ett positivt resultat om 836 tkr. Anledningen är att det är svårt att rekrytera 
personal och därför har tjänsten som fysioterapeut varit vakant hela året. 

Hemsjukvården har haft stor personalomsättning under år 2019 vilket medfört kostnader i form av 
övertidsersättningar, introduktion och bredvidgång av nyanställda. Sommaren var även kostsam då 
sjuksköterskor gick in på sommaravtalet. En flytt till nya lokaler utanför budget, ökade kostnader för 
sjukvårdsmaterial och minskat statsbidrag är också en bidragande orsak till underskottet på -2 410 tkr. 

Hemtjänst och HSL 2017 2018 2019

Beviljad hemtjänst 90 515 90 094 75 077
Delegerad HSL-uppdrag 17 808 20 899 22 090

Total beviljad tid (SOL,HSL) 108 323 110 993 97 167

Beviljad tid snitt/mån (SOL, HSL) 9 027 9 249 8 097
Verkställd tid SOL 84 198 81 397 70 663
Verkställd delegerad HSL 16 813 20 268 21 703

Totalt verkställd tid (SOL,HSL) 101 011 101 665 92 366
Verkställd tid snitt/månad (SOL,HSL) 8 418 8 472 7 697
Kostnad för hemtjänst (tkr) 38 604 41 104 40 146
Kostnad per verställd timme inkl HSL (kr) 382 404 435
Antal brukare snitt 203 207 214
Verkställd tid tid snitt vecka/brukare (SOL, HSL) 41 41 36
Verkställd tid i % av beviljade tid 93% 90% 94%
Delegerad HSL % av verkställd tid 17% 20% 23%

Särskilda boende ÄO, inkl korttid 2017 2018 2019

Särskilt boende äldre inkl korttidsplatser 136 136 133
Varav vård och omsorgsboende 123 119 119
Varav antal korttidsplatser 13 17 14
Antal korttidsdygn 4 678 5 766 4 997
Antal belagda korttidsplatser 12,8 15,8 13,7
Korttidsdygn snitt/månad 390 481 416
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Under 2020 förväntas den nya organisationen på natten med en sjuksköterska och två undersköterskor 
få effekt. 

Boende enligt LSS 

Avvikelsen för boende enligt LSS uppgår till -3 816 tkr. Verksamheten omfattar kommunens egna 
boenden inom LSS; Frejvägen 2 och 4, Allmännavägen samt Centrumvägen 8. De egna boendena 
redovisar ett underskott mot budget på -338 tkr. Det är främst personalkostnader, sjukskrivningar och 
mertid som överskrider budget. 

Köp av boendeplats från extern utförare står för den största delen av underskottet, -3 344 tkr. 
Kommunen köper idag två boendeplatser inom LSS. Under 2019 tog nämnden beslut att flytta hem en 
brukare till eget boende. I samband med detta resursförstärks boendets personalbudget med 2 505 
tkr samtidigt som kostnaden för köpt plats minskar med 3 100 tkr, besparingen 2020 uppgår till 600 
tkr. 

Kommunen har totalt 18 lägenheter på gruppbostäder inom LSS varav 16 är upptagna. Dessa två 
lägenheter kommer att beläggas under 2020, ett hemtagningsbeslut samt en brukare inom 
korttidsverksamheten kommer flytta in på boendena under våren. Kommunen har även 15 
servicebostäder där samtliga är uthyrda och antalet lägenheter ständigt ökar utefter behov och 
efterfrågan. 

Korttidsvistelse utanför hemmet 

Avviker från budget med -998 tkr. Kommunen köper fyra boendebarn platser i Dals Ed, varav två barn 
med stort behov av stöd. Ett barn har tillkommit under 2019. Utöver dessa köper kommunen 9 
korttidsplatser vilket är två fler än föregående år. 

 

Boende enligt SOL 

Redovisar ett negativt resultat på – 1 986 tkr. Inom denna verksamhet köper socialpsykiatrin två 
boendeplatser i anslutning till kommunens särskilda boenden och bemannas av avdelning vård och 
äldreomsorg för 1 120 tkr, dessa ligger utöver budget. En av dessa brukare har avlidit och den andra 
har fått en ordinarie plats inne på särskilt boende. Kostnaderna för dessa placeringar kommer ej 
belasta verksamheten 2020. 

Personlig assistans 

Redovisar ett underskott på -763 tkr. Ett färre ärende mot 2018 då en brukare avled. Viss 
personalövertalighet har belastat verksamheten i början av året. Främst är det personalkostnaderna 
som överstiger budget. Inom denna grupp är sjuktalen höga och sjukfrånvarokostnaderna uppgår till 
207 tkr. Även en viss personalomsättning inom gruppen vilket medfört kostnader för vikarier och 
bredvid gång. 

Antalet ärenden inom personlig assistans, uppgår till 15 stycken, 4 stycken ut står kommunen som 
utförare på och resterade utförs av privata assistansbolag. 

Köpta platser LSS och SoL 2017 2018 2019

Köpt LSS plats, gruppbostad 0 1 2
Köpt LSS kortidsplatser 6 7 9
Köpt LSS boende barn 3 3 4
Köpt plats särskilt boende SOL 2 3 4
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Vuxna placeringar 

Institutionsvård vuxna redovisar en positiv avvikelser med 294 tkr. Antal köpta vårddygn 2019 uppgår 
till 393 dygn, 2018 uppgick köpta dygn till 1 112 dygn. Trenden med få placerade vuxna håller i sig. 
Snittet för perioden har varit 2 personer. 

Övrig vuxenvård avser våld i nära relationer där det skett en ökning och avvikelsen uppgår till – 727 
tkr. Vid årsskiftet finns 1 vuxenplacering med 2 medföljande barn. 

Barn och unga 

 

Verksamheten HVB barn och unga visar ett positivt resultat på 2 141 tkr. Antal placeringar har minskat 
under 2019, vid årets ingång fanns 7 placerade barn medan det i december endast fanns 3 placeringar. 
Antal köpta dygn har minskat med 339 dygn mellan 2018 och 2019. Arbetet med hemmaplanslösningar 
har gett effekt. 

 

Kostnaden per dygn är lägre 2019 vilket beror på att de svåra placeringarna minskat. 

Familjehemsvård, egna och köpt, redovisar ett positivt överskott på 2 450 tkr. Antal köpta familjehem 
ligger på samma nivå under hela året och snittet är 11 köpta familjehem. Egna familjehemmen har 
samma snitt som 2018, 18 personer. Anledningen till att snittet inte är lägre 2019 beror på att 
verksamheten hade fyra barn placerade under en tre månaders period för att sedan flytta hem igen. 

 

Ekonomiskt bistånd 

Resultatet för ekonomiskt bistånd uppgår till – 3 126 tkr. Anledningen till att kostnaderna för utbetalt 
försörjningsstöd har ökat beror dels på att att personer som har haft etableringsersättning behöver 
söka försörjningsstöd. Även personer som inte får fortsatt aktivitetsstöd från Försäkringskassan 
hamnar inom försörjningsstöd då det oftast saknas läkarintyg från psykiatrin. En inflyttning av familjer 
från andra kommuner vilka är beroende av försörjningsstöd bidrar även till en ökad budgetavvikelse. 
560 tkr avser bidragsanställningar för personer som fått anställning vid arbetsmarknadsenheten 

Antal placerade barn/snitt per år 2017 2018 2019

Antal i HVB 6 7 5
Köpt familjehem 13 11 11
Egna familjehem 19 18 18
SUMMA 38 36 34

Kostnad för Barn på HVB 2017 2018 2019

Kostnad placering barn (tkr) 11 222 14 590 11 226
Antal dygn på institution 2 299 2 331 1992
Kostnad/dygn kr ex overheadkostnader 4 881 6 259 5 636

Kostnad Familjehem barn 2017 2018 2019

Kostnad köpta Familjehem barn (tkr) 9 571 8 986 8 913
Genomsnittlig måndaskostnad per köpt familjehem (tkr) 399 749 594
Antal köpta familjehemsdygn 3 991 4 294 3 897
Kostnad egna Familjehem barn (tkr) 6 622 5 790 4 883
Genomsnittlig måndaskostnad per egna familjehem (tkr) 29 27 23
Antal egna familjehemsdygn 5 871 5 452 4 460
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istället för att uppbära försörjningsstöd. Kostnaden är mellanskillnaden mellan lönen och det utbetalda 
bidraget.  

 

Ser en ökning av utbetalt försörjningsstöd med drygt 1,5 mnkr för 2019. Antalet unika hushåll som 
erhåller försörjningsstöd har dock inte ökat i samma utsträckning, däremot ökar summa utbetalning 
per hushåll. Anledningen är att det är större familjer som söker försörjningsstöd. 

Inför 2020 görs en omfördelning i detaljbudgeten vilket innebär att 1 900 tkr flyttas från Barn och unga 
till ekonomiskt bistånd samtidigt som verksamheten fortsätter arbetet med att få ut så många 
försörjningsstödstagare som möjligt i arbete. En åtgärd inom IFO under 2020 kommer vara att arbeta 
fram en modell för samverkan mellan Försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten för att få ut 
personer i arbete. Här kommer även samverkan att ske med vuxenutbildningen, näringslivet och 
Arbetsförmedlingen. Det finns ett tydligt uppdrag till enheterna i att hitta ett sätt för att i större 
utsträckning och i snabbare takt minska utbetalt försörjningsstöd genom att personer istället får 
möjlighet till annan försörjning så som genom arbete, studier eller bidragsanställningar. 

Gemensamma kostnader  

Under gemensamma kostnader ingår Bemanningsenhetens rekryterare, Biståndsenheten, samtliga 
chefer inom förvaltningen samt förvaltningsövergripande personal, så som administratörer, 
kvalitetssamordnare, avgiftshandläggare, systemansvariga med flera. Dessa har överstigit budgeten 
för 2019, dels är vissa löner högre än vad det finns budgeterat, vissa tjänster är svårrekryterade och 
den personal går oftast in på högre lön än budget. Under året har ledningspersonal avslutat sin 
anställning, sparad semester och bredvidgångar har belastat resultatet som följd. 

Färdtjänsten är en post inom gemensamt som har ökat under 2019 och visar ett negativt resultat på 
530 tkr. Verksamhetssystem är ytterligare en post där kostnaderna överstiger budget. 

Totalt överstiger de gemensamma kostnaderna budgeten med -1 704 tkr. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Dec 2019  
Budget tot 

2019  
Återstår Jan - 

Dec 2019  
2308 Arbetstekniska hjälpmedel - 261 - 264 3 
2333 Gemensamma inventarier  - 133 -1 980 1 847 
2335 Larm 0 - 400  400 
2336 Inv MuSoLy Combine - 145 - 600  455 
Summa Alla projekt - 539 -3 244 2 705 

 

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Inköp av sängar och takliftar till SÄBO samt mobila liftar till 
hemtjänsten. 

IFO Försörjningsstöd 2017 2018 2019

Utbetalt försörjningsstöd (tkr) 8 248 7 907 9 596
Försörjningsstöd netto inkl återbetalning (tkr) 8 056 7 697 9 297
Totalt antal unika hushåll som erhållit bistånd 206 196 200
Nettokostnad per hushåll (tkr) inkl återbetalning 39,1 39,3 46,5
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2333 Gemensamma inventarier: I samband med strukturförändringar i äldreomsorgen och ombyggnad 
på Allégården görs investeringar av  möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp samt annan inredning. En del 
investeringarna är gjorda under 2019 men fler investeringar kommer ske under första kvartalet 2020 i 
samband med att den nya avdelningen på Allegården tas i bruk. 

2335 Larm: Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är dörr larm, 
passagelarm samt så kallade hotell lås, en åtgärd enligt målsättningen att förbättra och skapa en 
tryggare miljö för personer med demenssjukdom och skapa bättre arbetsmiljö för personalen. 
Investeringen görs i takt med den pågående och planerade strukturförändringen av kommunens 
äldreboende. 

2336 Inv Munkedal Sotenäs Lysekil Magnua Cura/Combine; Har under 2019 aktiverat en licenskostnad 
för Pulsen/Combine. Kommande investeringar för införandet av nytt verksamhetssystem är bland 
annat appar. 

Återstående investeringsbudget för 2019 på 2 705 tkr äskas över till 2020 års investeringsbudget. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Titel Bedömning Trend 
2.Inriktningsmål: Implementera de 4 övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten antagna av Kommunfullmäktige 2016-06-
08 § 38 

  

4.Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det 
stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov 

  

Nämndens verksamhetsmål och mått 
2.1 Verksamhetsmål alla: Hållbar livsstil. 

Bedömning Trend 

  
En hållbar livsstil är en naturlig del av arbetet inom förvaltningen. Inom VoO finns riktlinjer för hur 
kemikalier ska användas och förvaras på enheterna. Inventering pågår av vilka kemikalier som används 
på särskilt boende och hos brukare i ordinärt boende. Förvaltningen arbetar aktivt med miljöombud 
och med källsortering, återbruk och up-cykling (förädling av återbrukat material). IFO arbetar med att 
minska antalet resor genom Skype-möten samt att öka andelen resor med buss och tåg istället för bil. 
Ett utåtriktat arbete har även påbörjats där vi försöker att påverka våra klienter, brukare och 
vårdtagare att göra mer klimat- och miljösmarta livsval. Många utbildningssatsningar genomförs på 
digital väg vilket minskar behovet av resor. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. 
(%) 

 100.00% 50.00%   

Andel sortering av matavfall i kommunala 
verksamheter (%) 

0.00% 25.00%   

Andel källsortering införd i alla 
kommunala verksamheter (%) 

75.00% 50.00%   

4.1 Verksamhetsmål VFN: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i omsorgssektorn 
Bedömning Trend 
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Sammantaget arbetar förvaltningen med att behålla medarbetare med rätt kompetens, bland annat 
genom introduktion av nyanställda och genom att erbjuda valideringsutbildningar till timanställda i 
kompetenssamverkan SML. Det pågår hela tiden olika aktiviteter för att säkerställa rätt kompetens i 
verksamheten. Det sker genom internutbildningar, workshops och handledning vid behov. 
Webbutbildningar bidrar till att utbildningar blir mer tillgänglig för fler. Generellt är kompetensnivån 
hög inom förvaltningen. Bedömningen är dock att situationen är sårbar, varför det proaktiva arbetet 
fortskrider. Under året har vi inte haft några problem med rekrytering. Inom avdelning Stöd och VoO 
så har det skett organisationsförändringar vilket medfört högre personalomsättning. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Antal tillsvidareanställda som avslutat sin 
tjänst inom omsorg (exkl. pension) 

9.90% 10.00%   

Andel tillsvidareanställda medarbetare 
med adekvat utbildning för uppdraget 

97.00% 90.00%   

Kostnader för konsulter ska minska 
(basår 2017) 

-99.00% -20.00%   

Framtagande av plan för att behålla och 
rektytera medarbetare inom omsorg 

0 1   

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

Bedömning Trend 

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

Avd. IFO har haft 1 455 färre dygn köpt vård 2019 jämfört med 2018. Minskning av köpt HVB 339 dygn, 
köpt familjehem minskat med 397 dygn och köpt institutionsvård har minskat med 407 dygn men VIN 
ärendena uppgår till 312 dygn och nya för 2019. 

Inom avd Stöd uppgår antalet köpta vårddygn till 2861 vårddygn. ( Köpta dygn LSS gruppbostad: 671, 
Antal köpta korttids dygn: 403, Köpt boende LSS barn: 1277, Köpta dygn särskilt boende SOL : 510) 

För 2020 är två hemtagningsärenden beslutade. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Antal köpta vårddygn 0.00% -20.00%   

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

Bedömning Trend 

  
Kommunens äldreomsorg har stort fokus på digitalisering och välfärdsteknik och har flera pågående 
satsningar. 
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Digital läkemedelssignering är infört i hela äldreomsorgen för ökad patientsäkerhet och för att frigöra 
tid för personal. I samband med ombyggnaden på Allégården har det investerats i en ny avdelning med 
välfärdsteknik och specialdesignade badrum som ska bidra till ökad självständighet, men också bättre 
arbetsmiljö för personalen. Effekten av satsningarna kommer utvärderas och blir en värdefull referens 
inför planeringen av nytt äldreboende framöver. 

Webbutbildningar ger stora möjligheter till kompetensutveckling för alla anställda. Effektiva interna 
möten via Teams/Skype som minskar resor och ger fler möjlighet att delta. Vårdplaneringar via Skype 
ger anhöriga som bor långt bort möjlighet att delta. 

En teknikundersköterska är anställd för att stödja användandet av digitala lösningar och välfärdsteknik 
i verksamheten. 

"En bra plats" är ett digitalt anhörigstöd som möjliggör för anhöriga att möta andra i samma situation. 

Nyckelfri hemtjänst innebär att personalen låser upp dörrar hos brukare med hjälp av mobilen. 

Fler Appar utvecklas och används i verksamheterna för säkrare vård och enklare arbetssätt. 

Tal-igen-känning för dokumentation har testats inom hemsjukvård och IFO, utvärdering kommer ske 
under 2020. 

Inom avdelning stöd finns teknikombud för att kunna implementera välfärdsteknik i verksamheten. 
Arbete sker kontinuerligt i form av interna utbildningssatsningar inom välfärdsteknik. 
Verksamhetspedagogerna inom AME har under året arbetat fram ett utbildningsmaterial för att öka 
användande att välfärdsteknik på ett sätt som är anpassat efter de olika gruppernas behov. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Antal nya E-tjänster som startats upp 4 4   

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

Bedömning Trend 

  
Förvaltningen strävar efter att skapa förutsättningar för att möjliggöra deltagande i olika 
frivillighetsorganisationer och föreningar. Målsättningen är att vara en brygga för att våga delta i 
föreningslivet på egen hand och få ett stöd utanför kommunen. 

Förvaltningen erbjuder även tillgång till olika gemensamhetslokaler för vissa grupper inom LSS, 
Socialpsykiatri och Vård- och Äldreomsorg. Olika initiativ för att möjliggöra brukarmedverkan och 
brukarinflytande har tagits, mycket med målsättning att hitta vägar för att bryta isolering och minska 
ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Antal aktiviteter i samverkan med 
föreningar och frivilliga 

8 10   

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

Bedömning Trend 
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Enheten AME samarbetar såväl inom kommunen som med externa aktörer för att öka andelen 
kommuninvånare som är i arbete eller anställningsbara. Alla som uppbär försörjningsstöd och inte har 
en sjukskrivning eller ett pågående aktivt missbruk är inskrivna på AME för en sysselsättning och 
stöttning ut i praktik eller arbete. IFO har även stöttat barn i att deltaga i sommaraktivitet samt i 
gruppverksamhet för barn i olika utsatta situationer. 

En mycket god samverkan mellan jobbcentrum AME och vuxengruppen har arbetats fram, där det 
behov av sysselsättning och arbetsträning för personer med försörjningsstöd tillgodoses. En gång i 
månaden ingår pater från sektorn i samverkansmöte utifrån gemensamma ärenden med 
öppenpsykiatrin i Munkedal. Regelbundna möten sker även mellan enhetschefen för vuxengruppen 
och Munkbo för att diskutera behov av bostäder. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare 
som A. Börjat arbeta, andel (%) 

23.00% 20.00%   

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

13 10   

Antal bidragsanställningar 18 15   

Framtid 
Allt mer sjukvård som dessutom är mer avancerad än tidigare bedrivs i ordinärt boende och allt tyder 
på att den trenden kommer hålla i sig. Det är helt klart att det ställs nya krav på kompetens, bemanning 
och organisation inom kommunens verksamheter för att klara de nya utmaningar som kommer med 
utvecklingen av en nära vård i hemmet - istället för på sjukhus. 

Det är ett viktigt arbete med att ta fram strategier för att klara framtidens kompetens- och 
rekryteringsutmaningar. SKL och Kommunal har gjort en överenskommelse om att heltid ska vara norm 
senast 2021. Heltidsresan har startat i Munkedals kommun med samma målsättning. Ett viktigt arbete 
för att skapa attraktiva jobb, öka jämställdheten men också för att minska rekryteringsbehovet 
framöver. 

På grund av ett minskat behov av särskilt boende med många tomma lägenheter under 2019 har det 
varit möjligt att avveckla och minska antalet platser på särskilt boende. Det är dock viktigt att följa 
utvecklingen för att kunna möta nya och förändrade behov. Arbetet med den strukturförändring som 
pågår inom äldreomsorgen behöver fortsätta. En ny äldreomsorgsplan kommer arbetas fram under 
2020 som ska vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten under mandatperioden. 

Inom hemtjänsten pågår en förändring som innebär att man lyfter ur serviceinsatser som bland annat 
städ och tvätt till kommunens arbetsmarknadsenhet. Det innebär att undersköterskorna i hemtjänsten 
kan fokusera på vård och omsorg vilket kan bidra till bättre kontinuitet och kvalitet för brukaren och 
bättre arbetsmiljö för personalen. Det kan också ge möjlighet för personer som står långt från 
arbetsmarknaden att få arbete och möjlighet till självförsörjning. 

Digitaliseringen har ett stort fokus inom äldreomsorgen och behöver fortsätta att utvecklas. Det krävs 
särskilda satsningar för att kunna förändra arbetssätt med hjälp av digitaliseringen och det är 
nödvändiga satsningar för att hålla nere kostnadsökningar framöver. 
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Den nya avdelningen på Allégården öppnar under februari/mars 2020 där det investerats i ny 
välfärdsteknik och specialdesignade badrum. En satsning där effekter kommer följas och utvärderas. 

Under 2020 kommer ett förvaltningens verksamhetssystem bytas ut till ett nytt modernt system, vilket 
är en positiv utveckling men som kommer kräva mycket arbete, tid och utbildning. Projektet kommer 
genomföras i samverkan med Sotenäs och Lysekils kommun. 

Individens behov i centrum (IBIC) ska implementeras under år 2020. 

Försörjningsstödets kostnad beror på hur personer kan få sin försörjning på annat sätt. 
Försäkringskassan har blivit hårdare i sina bedömningar av aktivitetsersättning och sjukersättning 
vilket innebär att försörjningen då faller över på socialtjänsten. Våra klienter som till största delen står 
långt ifrån arbetsmarknaden är beroende av de nationella politiska besluten gällande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att få en subventionerad anställning. Under 2019 har 
arbetsförmedlingens organisation påverkat socialtjänsten negativt då de är en stor samverkanspart. 
Det finns nya beslut gällande arbetsförmedlingens omorganisation som förhoppningsvis återigen kan 
gynna samverkan med våra gemensamma klienter för att de ska komma ut i arbete. 
Arbetsförmedlingens budget med subventionerade anställningar påverkar socialtjänsten ekonomiska 
resultat. Försörjningsstödsgruppen och jobbcentrum kommer under våren 2020 att påbörja ett nytt 
gemensamt arbetssätt med stora förhoppningar om att personer som uppbär försörjningsstöd ska 
komma ut i sysselsättning med förlängning få en anställning. 

Barnkonventionen har blivit lag vilket krävs att alla medarbetare behöver få en grundutbildning. Ett 
gemensamt arbete på enheten kommer att behövas för att få kunskap om hur lagen ska tolkas, hur 
den påverkar arbetet. Mer fokus kommer att riktas till barnens behov och då behöver arbetsgruppen 
diskutera och jobba fram en gemensam samsyn om vad detta innebär. 

Arbetet med våld i nära relationer kommer med stor sannolikhet fortsätta att öka. Den massmediala 
informationen och medvetenheten gör att personer vågar kontakta socialtjänsten för hjälp. Detta 
gäller även hedersrelaterad problematik. 

I media kommer ständigt rapporter om att missbruket ökar. I socialtjänsten på IFO är det inget som 
syns då det kommer få anmälningar om oro för drogmissbruk. Mörkertalet är förmodligen stort. De 
ungdomar som drogar glorifierar drogerna och ser ingen anledning söka hjälp och då speciellt inte hos 
socialtjänsten. För att fånga dessa unga personer krävs ett förebyggande arbete med personal som 
jobbar där ungdomarna befinner sig, vilket socialtjänsten inte gör idag. Det krävs även modiga vuxna 
som vågar anmäla vetskapen om droganvändning / missbruk till socialtjänsten. IFO jobbar mer för 
hemmaplanslösningar för att möta behandlingsbehovet och kostnadsutvecklingen som kan uppstå vid 
missbruksbehandling. För att vi ska kunna möta det behovet kommer bland annat 
kompetensutveckling krävas. Det kommer också krävas mer samverkan mellan enheterna. 

Barn och ungas psykiska ohälsa ökar och i den lokala handlingsplanen vi tagit fram i vårdsamverkan i 
Munkedal kommer vi arbeta för att få de målen uppfyllda som vi satt upp. Vi skall ha gemensam 
utbildning i SIP möten samt Västbus. Vi har även en plan att få en samlad information på kommunens 
hemsida för föräldrar, barn och unga där det ges en tydlig och lätt information till det stöd som finns 
att få både inom kommunen, Närhälsan och BUP. 

När det gäller kvalitetsarbete behöver vi även fokusera på att bli bättre i att analysera de brister vi ser 
och de tillbud vi får in för att identifiera behov av förbättring. 
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Vi ser en ökning av personer inom LSS vilket kommer att påverka gruppbostäder, servicebostad och 
daglig verksamhet. En ökad multiproblematik ökar behovet av specialiserad kompetens hos vår 
personal. Förändringar hos försäkringskassan och arbetsförmedlingen kommer att påverka 
avdelningen, men än är det oklart i vilken utsträckning och omfattning. Bedömningen är att Sverige 
kommer att gå in i ett svagare konjunktur på arbetsmarknaden vilket kommer att påverka 
arbetsmarknadsenheten. 

Övrig uppföljning 
Attraktiv arbetsgivare 
 
Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack. 
period 2019 

Sjukfrv %, föregående 
ack. period 2018 

Åldersintervall 9,97 9,69 
<=29 10,83 11,46 
30-39 8,77 7,44 
40-49 9,31 11,56 
50-55 11,0 7,9 
56-64 10,36 9,86 
65-67 4,23 3,34 

 

Inom välfärdsförvaltningen är sjukskrivningarna höga och främst långtidssjukskrivningar som ökat, 
men även korttidsfrånvaron har ökat från förra året. Antalet sjukskrivningar överlag är fler under 2019. 
Vi ser mer komplicerade sjukskrivningar där det finns flera orsaker till sjukskrivningen vilket gör att 
rehabilitering och arbetsanpassning tar längre tid. 

En arbetsgrupp som utmärker sig med mycket höga sjuktal är Bemanningsenheten och då speciellt 
timavlönade, där sjuktalen uppgår till 27,71 % och gjort så över tid. En anledning till det stora sjuktalet 
kan vara att de saknar känsla av tillhörighet vilket gör att det är lätt att vara borta från arbetsplatsen 
samt att ingen tar ansvar för uppföljning och kontroll över korttidsfrånvaron. Det avdelningen behöver 
arbeta med är korttidsfrånvaron, dels få en bättre bevakning och få en tidigare insats i rehabplaner. 

På avdelningen Individ och Familjeomsorg har den totala sjukfrånvaron under 2019 minskat till 8,43 % 
jämfört med 2018 då sjuktalen var 8,95%. Avdelningen har haft ett par medarbetare med hög 
sjukfrånvaro på grund av ej arbetsrelaterade sjukdom. Enhetscheferna arbetar systematiskt kring 
sjukfrånvaron. 

Avdelning Stöd har sedan flera år problem med hög sjukfrånvaro, 2019 uppgår sjuktalet till 11,48 % 
jämfört med 2018 11,15 %. Enhetscheferna har tillsammans med HR avdelningen kartlagt kort- och 
långtidssjukskrivningar och gett konkreta råd kring hantering av ärendena. Bland den grupp där 
sjuktalen är högst, 50-65 år är, kan vi se att en av de största orsakerna till sjukskrivning är kroniska 
sjukdomar och frakturer. Bland övriga grupper är det psykisk ohälsa som sticker ut som en vanlig orsak 
till sjukskrivning. Arbetsmarknadsenheten är den avdelning som sticker ut med höga sjuktal, där ingår 
även de personer med bidragsanställningar och som arbetsträning, dock står den ordinarie personalen 
för den största korttidsfrånvaron. Verksamheter som ligger högt i sjukfrånvaro och som behöver 
prioriteras är personlig assistans och LSS gruppbostad där en markant ökning av sjukskrivningar skett 
de senaste tre åren. 
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På avdelningen för Vård och omsorg uppgår sjuktalen till 9,61% 2019 och 8,96% 2018. 
Korttidsfrånvaron som har ökat och det syns även i sjukkostnader. I denna gupp finns flest anställda 
och även flest timavlönade vilket drar upp sjuktalen inom avdelningen. Förutom Bemanningsenheten 
som ingår i avdelningen har även hemtjänstgruppen Centrum höga sjuktal. 

Under 2019 finns det cirka 38 pågående rehabärenden hos HR avdelningen, de flesta inom Vård och 
omsorg. Finns ett antal korttidsärende som hanteras med förebyggande insatser som förstadagsintyg, 
rehab och aktiveringskurs samt hälsosamtal och läkarbesök hos företagshälsovården. 

Antal anställda  
 Utfall 2019 Utfall 2018 
Alla anställningsformer 609 645 
Tillsvidare, antal anställningar 430 431 
Tidsbegränsade, antal anställningar 180 216 

 

Antalet anställda inom förvaltningen har minskat med 36 anställningar. 37 personer har slutat av egen 
begäran, 7 personer har gått i pension samt 19 stycken av annan orsak som avslutat vikariat. Översyn 
av tillsättning sker vid varje avslut och under 2019 har 27 av dessa tjänster återbesatts. 

Främsta minskningen är inom Stöd, där det 2019 är ett färre ärende inom personlig assistans som 
medfört att anställningar omplacerats och avslutas. Även inom integration har antalet anställningar 
minskat som ett följd av ett minskat behov. Inga återbesättningar har skett inom avdelningen. 

Anmärkningsvärt är att ca en tredjedel av förvaltningens alla anställda är tidsbegränsade även om de 
minskat under 2019 vilket kan vara en bidragande orsak till höga sjuktal samt höga personalkostnader. 
En visstidsanställning upplevs som en otrygg anställningsform och avsaknad av tillhörighet vilket kan 
bidrar till höga sjuktal. 

Sysselsättning  
Alla anställningsformer Antal anställningar 

2019 
Antal anställningar 
2018 

0-74 % 214 237 
75-99 % 175 187 
100 % 221 223 

 

Ett skifte har skett under 2019 och numera är de flesta anställningar inom Välfärdsnämnden 100 %. 
Samtliga nyanställningar som rekryteras görs på 100%. Har under 2019 inom Vård och omsorg arbetat 
med att höja upp sysselsättningsgraden till heltid. 

Från och med våren 2020 har en person tillsatts för att arbeta med heltidsresan. 

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

Utbildning i systematiska utredningsverktyg såsom IBIC och BBiC pågår eller planeras. Samarbete med 
skolorna har påbörjats för att ev. kunna hitta former för gemensam kartläggning av elever med hög 
skolfrånvaro. Vi har kartlagt ett behov av kompetenshöjning gällande hedersproblematik. Det kan vara 
ett område för samarbete med andra kommuner. Arbetsmetoder/struktur för att arbeta med familjer 
där det förekommer våld är ytterligare ett område som behöver utvecklas och personal utbildas. 
Budget och skuldrådgivaren har varit på en tvådagars konferens för påfyllnad i ämnet och för att 
nätverka med andra. 

Samtliga chefer inom Välfärdsförvaltningen har tillsammans med skyddsombuden gått utbildning i 
arbetsmiljö. En utbildning har även givits i Barnkonventionen. 

Systematisk arbetsmiljöarbete 
OSA enkäten för 2019 är utförd på alla enheter. De övergripande förbättringsområdena är organisering 
av arbetsuppgifter, ser även i år att återkoppling från chef brister och arbetsbelastningen; upplevelsen 
av stress under arbetstid. Enheterna kommer fortsätta att arbeta med prioriterade 
utvecklingsområden på APT. 

Samtliga enhetschefer har gjort checklista gällande rutinerna kring systematiskt arbetsmiljöarbete och 
i den framkom att de har utfört de grundläggande kraven. De rutiner som saknas följer med som en 
handlingsplan för 2020. 

Under 2019 har 85 tillbud inkommit och 38 olycksfall. De flesta fall har inträffat i brukarens egna hem 
eller på särskilt boende. Aktiviteterna som förekommit tillbuden är personlig omvårdnad och kontakt 
samt hembesök. Detta har gett ett en psykosocial påverkan för inblandade personerna. Hot och våld 
situationer har även förekommit med brukare. Vissa av olycksfallen har inneburit sjukskrivning som 
har handlat och psykisk ohälsa och skadad kroppsdel såsom rygg. 
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  2020-02-02 Dnr:VFN 2019-144

                    SBN 2020-  

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Ekebacken 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att utreda kostnaden för passagesystem, porttelefon samt 
eventuellt brandskydd på Ekebacken. 

Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade i november 2019 att stänga 17 särskilt boende-platser 
på Ekebacken och att trygghetsboende inrättas parallellt. 
 
Förvaltningen har därefter flyttat över boende till de nya lägenheterna på Allegården 
samt vidtagit omflyttningar inom Ekebacken med syftet att tömma det andra 
våningsplanet. Planeringen riktar sig mot att ha SÄBO i entreeplanet och 
trygghetsboende på andra våningen. 
 
Boende (biståndsbedömda inom SÄBO skyddas av ”stark sekretess”. Det innebär bl a 
att det inte är fritt för ”allmänheten” att gå in på ett SÄBO. Med trygghetsboende en 
trappa upp på Ekebacken uppstår vissa problem med fritt tillträde etc. Hiss och 
trappa upp till trygghetsboendet finns i ett utrymme där det också är fritt tillträde till 
SÄBO-lägenheter. 
 
Boende i trygghetboendet på andra våningen har rätt, precis som för vilken 
hyreslägenhet som helst, att ta emot besökare. Dessa ska dock inte kunna förirra sig 
in till SÄBO-lägenheterna. Det innebär att hiss och trappa behöver byggas in så att 
det inte blir fritt att gå annat än till trygghetsboendet. Ett nytt passagesystem 
behöver installeras vid 7-8 dörrar samt i hissen. Installation av porttelefoner bör 
övervägas. Eventuella krav på brandskydd etc bör diskuteras med 
Räddningstjänsten. 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mats Tillander 
 
 
 

Ulrika Johansson 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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  2020-02-06 Dnr: VFN 2020-27
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Josefine Fredriksson 

Beslutsattest - Välfärdsförvaltningen 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen om beslutsattestanter inom 
Välfärdsförvaltningen från och med 2020-01-01. 

Sammanfattning 
Bifogat underlag visar vilken chef som har rätt att attestera fakturor och inom vilket 
eller vilka ansvarsområden. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Inga ytterligare konsekvenser.     
     

 

Catarina Dunghed 
 

Josefine Fredriksson 
Förvaltningschef Välfärden Ekonom Välfärden 
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  2020-02-06 Dnr: 2019-54 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Wivi-Anne Wiedemann  
Verksamhetsutvecklare  
Välfärdsförvaltningen  
 

Återrapportering kring nybyggnation av LSS gruppboende  
Förslag till beslut 
Nämnden noterar återrapportering kring nybyggnation av LSS gruppboende, samt att 
förvaltningen återkommer med en omfattande genomlysning av verksamheter och 
framtida behov i samverkan med SML.   

Sammanfattning 
Välfärdsförvaltningen fick i uppdrag att inkomma med en fördjupad analys samt 
kostnadsberäkning kring en nybyggnation av en gruppbostad enligt LSS. Under 
framtagningen av den fördjupade analysen så framkom nya förutsättningar och 
frågeställningar som inte förelåg vid yrkandet om nybyggnation.  
 
Förvaltningen har fastställt att de två tidigare prognoserna över behovet av platser 
inte längre är aktuella i den formen som beräknades 2018. Förvaltningen ser ett behov 
av en mer omfattande genomlysning, som delvis sker utifrån samverkansmöjligheter 
kring boenden och behov i SML.  
 
Att ta fram en prognos som ligger så nära utfallet som möjligt är komplicerat, då det 
handlar om personer med komplex problematik där behovet inte går att förutsäga med 
säkerhet eller tidpunkten för en eventuell förändring inte går att fastställa. Andra 
insatser eller boendeformer skulle kunna vara aktuella för att uppnå goda 
levnadsvillkor.  
 
För att få en djupare förståelse för svårigheter i att bedöma behov av boendeplatser 
så förtydligas att LSS omfattar tre grupper som kallas lagens personkrets. Grupperna 
består av personer med:  

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
2. Betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service1.  

Vilket betyder att vissa funktionshinder är medfödda, andra funktionshinder kan 
uppstå och förändras över tid och att behovet av boendeplatser påverkas av in- och 

1 https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Insatser-och-stod-enligt-LSS/Sidor/Om-
insatser-och-stod-enligt-LSS.aspx  
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utflyttning samt ansökningsdatum. Rätten att ansöka om boendeplats på ett 
gruppboende för vuxna har personer från 18 års ålder.  
 
Enligt den senaste genomlysningen så kan framtida brukare delas in i tre grupper; 
äldre, yngre och personer med sjukdomstillstånd som försämras.  
 
Sjukdomstillstånd: I dagsläget känner vi till 6 personer med en sådan typ av diagnos 
som framöver skulle kunna leda till ett behov av en plats på gruppboende, förutsatt 
att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Tidpunkten kan vi tyvärr inte förutsäga.  
 
Yngre: Det är mycket svårt att förutsäga hur ett barn eller en ung person kommer att 
utvecklas framöver. Enligt de unga vi känner till i dag så uppstår ett behov tidigast 
2024 då en ungdom fyller 18 år och kan ansöka, sker inflyttningen senare så senare 
läggs inflyttningsdatumet till 2025, eller 2026. Från tidigast 2024 - 2028 kan vi se ett 
behov att preliminärt behöva tillskapa fem nya platser.  

Äldre (65+): I dag bor tre personer över 65 år på gruppboende, varav två över 80 år. 
Inom 10 år är det tre till som når 65 år, varav en inte har något beslut om boendeplats 
idag. Utifrån nationell medelivslängdsstatistik beräknas gruppen vara konstant 
kommande 10 år.  Medellivslängden har ökat för personer med funktionshinder. Denna 
grupp äldre har ofta samma behov som alla äldre, det kan dock krävas mer kunskap 
hos personalen i gruppbostaden. Hur bra insatser utformas för åldrande personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är dåligt belyst i forskning2. En mindre kvalitativ 
studie, som genomförts i Stockholm på brukare efter flytt från gruppboende till 
äldreboende, visade på positiva resultat för brukarna3.  

Andra oförutsägbara faktorer, som lagstiftning och tillämpning samt familjära 
omständigheter påverkar behovet av antal platser på gruppboende.  
 
Förvaltningen ser en stor samverkanspotential inom SML för att gemensamt hitta 
kostnadseffektiva lösningar kring våra respektive behov. Just nu pågår en gemensam 
genomlysning av våra verksamheter för att hitta samverkansområden.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser  
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
      

2 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer SOU 2017:21 S.203 
3 Flytt till äldreboende från gruppbostad, hur hanterar personer med utvecklingsstörning som åldras 
förändringen? http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:537809/FULLTEXT01.pdf  

Catarina Dunghed  
 
 
 

 
Förvaltningschef   
Välfärdsförvaltningen   
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  2020-01-23 Dnr: VFN 2019-58
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärd 

Uppdrag - samarbete med närliggande kommuner om 
tjänst syn- och hörselinstruktör 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av svar från närliggande kommuner.  

Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutar 2019-12-18 § 93 ”att ge nämndens ordförande och 
förvaltningen i uppdrag, att via sina nätverk, ta kontakt med kringliggande 
kommuner för att se möjligheter till eventuellt samarbete kring tjänst som syn- och 
hörselinstruktör”  

Förvaltningen har genom sitt nätverk i Fyrbodal ställt frågan till samtliga 
förvaltningschefer om intresse till samfinansiering av tjänst som syn- och 
hörselinstruktör finns.  

Svar från närliggande kommuner 
 
Svar har inkommit från följande kommuner:  

Monica Birgersson  Strömstad kommun Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Eva Andersson  Lysekils kommun  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Roger Granat Uddevalla kommun Har nyss avvecklat tjänsten  

Tommy Almström Dals-Eds kommun Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Malin Johansson Melleruds kommun Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Sirene Johansson  Tanums kommun Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Lotte Mossudd Lilla Edet  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Johan Lundh  Färgelanda  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Lisbeth Olsson Sotenäs  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Karin Hallberg Vänersborg  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Jan-Erik Samuelsson Åmål   Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Gunnar Erlandsson Orust  Ingen prioriterad fråga  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
 
Förvaltningschef 
Tf. avdelningschef vård och omsorg 

Catarina Dunghed 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärd  
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  2020-01-29 Dnr: 2019-151 
                                                                                   

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärd  

Svar på medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson 
m.fl. om stöd till personer med syn- och/eller 
hörselnedsättning  
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Görel Christer Nilsson m.fl. gällande stöd till 
personer med syn- och/eller hörselnedsättning. Görel m.fl. önskar att Munkedals 
kommun anställer en person som kan ge stöd och hjälp till medborgare med syn- 
och hörselproblem samt att denna person får relevant utbildning vid Hagabergs 
folkhögskola.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 129 att sända medborgarförslaget till 
Välfärdsnämnden för beredning. 
 
Syn- och hörselinstruktör är en värdefull funktion som ger syn- och hörselskadade 
stöd och träning som underlättar vardagslivet i sin hemmiljö, men också i sitt 
närområde. Det ger ökade möjligheter att klara sig mer självständigt i hemmet och i 
samhället.  
 
Välfärdsförvaltningen har i uppdrag att vidta kostnadssänkande åtgärder och därför 
avslutas tjänsten som syn- och hörselinstruktör i samband med pensionsavgång av 
person som innehar tjänsten idag. Tjänsten avses inte att återbesättas på grund av 
förvaltningens uppdrag att sänka kostnaderna inom vård och omsorg. Förvaltningen 
har i uppdrag att genomföra åtgärder för en budget i balans år 2020, samt ett 
uppdrag från KF om att kostnadsläget inom äldreomsorgen år 2024 ska vara i nivå 
med jämförbara kommuner. 
 
Förvaltningen har genom sitt nätverk i Fyrbodal ställt frågan till samtliga 
förvaltningschefer om intresse till samfinansiering av tjänst som syn- och 
hörselinstruktör finns.   

Svar från närliggande kommuner 
Svar har inkommit från följande kommuner:  

Monica Birgersson  Strömstad kommun Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Eva Andersson  Lysekils kommun  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Roger Granat Uddevalla kommun Har nyss avvecklat tjänsten  

Tommy Almström Dals-Eds kommun Tackar nej pga ekonomiskt läge 
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Malin Johansson Melleruds kommun Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Sirene Johansson  Tanums kommun Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Lotte Mossudd Lilla Edet  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Johan Lundh  Färgelanda  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Lisbeth Olsson Sotenäs  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Karin Hallberg Vänersborg  Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Jan-Erik Samuelsson Åmål   Tackar nej pga ekonomiskt läge 

Gunnar Erlandsson Orust  Ingen prioriterad fråga  

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

Inga ytterligare konsekvenser 
   
 
 

 

 
 
 
  
 
Beslutet expedieras till: 
Görel Christer Nilsson (representant för fler) 
Slutarkiv  
 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-12 

 
Dnr: VFN 2019-21/2020-9 

  

Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 
2019-12-01 – 2020-01-31  

Sammanfattning 
Då välfärdsnämndens möte i januari 2020 ställdes in och redovisning av december 
2019 anmälda delegationsbeslut inte kunnat redovisas, omfattar nu upprättad 
redovisning två perioder, 2019-12-01 - 2019-12-31 och 2020-01-01 – 2020-01-31.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inte aktuellt. 
 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN 
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Välfärdsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 
Datum 
2019-12-01 – 2019-12-30 

 

  

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2019-12-10 1447 I Vård och omsorg Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 

punkt 5.2.14 - Avskrivning av 
fordran (redan debiterad avgift) 
avseende vård och omsorg. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 

 

2019-12-05 1446 I Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2019-12-05 §§ 
184-199 
 

Monica Nordqvist  

2019-12-04 1436 I Alkoholhandläggare Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 
punkt 2.140 - Återkalla  
serveringstillstånd då tillstånd inte 
längre utnyttjas - C.C Mat & Dryck 
AB, tillståndshavare för Torreby 
Slottsrestaurang  
 

Klaus Schmidt 2019-000153 

2019-12-03 1417 I Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2019-12-02 §§ 
181-182, extra möte. 
 

Monica Nordqvist  
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Välfärdsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-01 – 2020-01-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-01-14 1549 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2019-01-14 §§ 

1 – 9 

 

Monica Nordqvist  

2020-01-14 1546 I Välfärdförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Dödsboanmälan för perioden 2019-

08-01 -- 2019-10-31. 

 

Ewa Karlsson  

2020-01-14 1545 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Besluta i ärenden om ekonomiskt 

försörjningsstöd för perioden 2019-

08-01 -- 2019-10-31.  

 

Ewa Karlsson  

2020-01-14 1544 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Beslut om insatser bistånd 

(ensamkommande) för perioden 

2019-08-01 -- 2019-10-31. 

 

Ewa Karlsson  

2020-01-14 1543 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Uppdragstagare för perioden 2019-

08-01 -- 2019-10-31. 

 

Ewa Karlsson  

2020-01-14 1542 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Familjerätt för perioden 2019-08-

01 --2019-10-31. 

 

Ewa Karlsson  
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-01-13 1535 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Beslut om insatser bistånd under 

perioden 2019-12-01 -- 2019-12-

31. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm.  

 

Elise Andersson  
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