
Välfärdsnämnden 
2021-04-22 

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 



VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31 

Ledamöter 
Ordförande Ulla Gustafsson (M)

Linda Wighed (M) 
Christina Tedehag (M) 

1:e vice ordförande Christoffer Wallin (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Linn Hermansson (SD) 
Regina Johansson (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Maria Sundell (S) 

2:e vice ordförande Karl-Anders Andersson (C) 
Fredrik Olsson (KD) 

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

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

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

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



 Välfärdsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-14 

Ärende Föredragande/Anteckningar Sida 

1. Fastställande av ärendelista.

Dnr 2021-000016

Initiativärende från Karl-Anders Andersson (C):

Tilläggsyrkande i KF beslut 2020-09-28 § 95, Mål

och resursplan, budget 2021med plan 2022-2023.

Dnr 2021-62

Initiativärendet finns med som 

sista ärende.  

6 

137

2. Ekonomisk uppföljning och åtgärder

Dnr 2021-000012

Josefine Fredriksson 

Presentation delges på mötet. 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

- 

3. Svar på motion från Liza Kettil (S) och Regina

Johansson (S)  om personalsatsningar inom vård- 

och omsorg

Dnr 2020-000177

Veronica Larsson 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

7 

4. Personalvård, dialog med personal inom

äldreomsorg och LSS/psykiatri
(uppdrag VFN 2020-12-17 § 93 detaljbudget)

Dnr 2020-000013

Veronica Larsson 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

10 

5. Svar på remiss från VästKom/VGR - Riktlinje om

omhändertagande av avliden

Dnr 2021-000041

Kristina Nyckelgård 

Wivi-Anne Wiedemann 

12 

6. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2020

Dnr 2021-000036

Kristina Nyckelgård 19 

7. Information - God och nära vård

Dnr 2021-000008

Kristina Nyckelgård 

Presentation delges på mötet. 

- 

8. Månadsrapport/Statistik Insatser och bistånd i

verksamheterna gällande mars 2021

Dnr 2021-000011

Helena Täcklebo 

Veronica Larsson 

Elise Andersson 

39 

Tid: 2021-04-22, kl. 09:00 

Plats: Digitalt möte via Teams. Länk finns i digitala mötesinbjudan 

Ordförande, förvaltningschef och sekreterare i lokalen Gullmarssalen 

Justeringsdatum: Förslag: torsdag 29 april 2021 senast kl.12.00 

Justeringsperson: Förslag: Mathias Johansson (SD) 

Ordförande: Ulla Gustafsson (M) 

Sekreterare: Monica Nordqvist 



 Välfärdsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2021-04-14 

Ärende Föredragande/Anteckningar Sida 

9. Genomgång - Revidering av Riktlinjer Vägledning

för handläggning av ansökan om bistånd enligt

SoL eller insatser enligt LSS

Dnr 2021-000044

Elise Andersson 

Inga synpunkter har inkommit, 
handlingar till mötet i mars skickas 
därför åter ut. 

69 

10. Förstudie - Särskilt boende (SÄBO), presentation

av nuläge, 4 alternativ

Dnr 2020-000133

Catarina Dunghed 

Elisabeth Linderoth 

117 

11. Förstudie - Ombyggnation av Ekebacken enligt

Investeringsprocessen

Dnr 2021-000058

Catarina Dunghed 

Elisabeth Linderoth 

133 

12. Information - Yrkesresan

Dnr 2021-000006

Catarina Dunghed 

Presentation delges på mötet 

- 

13. Information - Lex Sarah anmälan till IVO- 

Skaderapportering LSS gruppboende

Dnr 2021-000024

Catarina Dunghed 

Muntlig information 

- 

14. Anmälan från förvaltningen av delegationsbeslut i

mars 2021

Dnr 2021-000005

135 

15. Initiativärende - Karl-Anders Andersson (C):

Tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges beslut

2020-09-28 § 95, Mål och resursplan, budget

2021 med plan 2022-2023.

Dnr 2021-62

137 



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 

2021-04-07 Dnr: VFN 2021-000016 

Handläggare: 

Monica Nordqvist 

Administrativa avdelningen 

Fastställande av ärendelista inför välfärdsnämndens 

möte 2021-04-22 

Förslag till beslut 

 Välfärdsnämnden beslutar att initiativärende från Karl-Anders Andersson (C) ska.. 

Välfärdsnämnden fastställer i övrigt föreslagen ärendelista. 

Sammanfattning 

Initiativärende från Karl-Anders Andersson (C) har inkommit gällande tre 

tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 95 i Mål och resursplan 

budget 2021 plan 2022-2023. 

Initiativärendet och KF beslut 2020-09-28 § 95 finns att läsa som sista ärende i 

dagens kallelse. 

Nämnden har att ta ställning till hur ärendet ska hanteras; 

-tas upp och avgöras i sak på dagens möte,

-bordlägga ärendet och avgöra det senare (inget nytt i ärendet får inkomma),

-överlämna det till förvaltningen eller annat organ för beredning.

Ärendet protokollförs som sista ärende och paragraf.

Förslag till övrig ärendelista har upprättats. Välfärdsnämnden har att fastställa 

ärendelistan.  

Monica Nordqvist 

Nämndsekreterare 
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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 

2021-03-25 Dnr: VFN 2020-000177 

Handläggare: 

Veronica Larsson 

Vik äldreomsorgschef 

Välfärdsförvaltningen 

Svar på motion från Liza Kettil (S) och Regina 

Johansson (S) om personalsatsningar inom vård- och 

omsorg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 

 Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 115 att överlämna motion från Liza 

Kettil (S) och Regina Johansson (S) till välfärdsnämnden för beredning. Motionen 

gäller personalsatsningar inom vård- och omsorg enligt följande: 

”Vår personal inom vård- och omsorg har ett viktigt, ansvarsfullt och ansträngande 

arbete. Vi kan se att sjuktalen är högre inom denna sektor än i kommunens andra 

sektorer. Vi vill att vår personal ska hålla ett helt arbetsliv och trivas på sitt 

arbete”. Motionens förslag är att ”kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag 

att ta fram kostnadsberäknade förslag på olika personalsatsningar som kan 

förbättra den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt främja 

personalens hälsa”. 

Välfärdsförvaltningen arbetar kontinuerligt varje arbetsplatsträff med frågor som 

rör personalen och deras arbetssituation. Detta förs sedan vidare till 

Ledningsgruppen för utveckling i samarbete med avdelningschef och HR. 

Att ta fram kostnadsberäknade förslag på ytterligare personalsatsningar för att 

främja personalens hälsa ryms inte inom välfärdsnämndens ansträngda budget. 

Kostnader för nya personalsatsningar skulle i detta fall få ekonomiska konsekvenser 

för annan verksamhet.  

Kommunfullmäktige föreslås därmed att avslå motionen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi. 

Det finns inte medel avsatta i välfärdsnämndens budget 2021 för extra 

personalsatsningar, vilket i så fall skulle komma att belasta annan befintlig 

verksamhet 

Barnkonventionen 

Bedömning inte aktuell i detta skede 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-03-25 VFN 2020-000177 
Sida 

2(2) 

Beslutet expedieras till: 

Liza Kettil (S) 

Regina Johansson (S) 

Förvaltningschef välfärd 

Vik avdelningschef VoO 
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Motion om personalsatsningar inom 

vård- och omsorg 

Vår personal inom vård- och omsorg har ett viktigt, 

ansvarsfullt och ansträngande arbete. Vi kan se att sjuktalen är 

högre inom denna sektor än i kommunens andra sektorer. Vi 

vill att vår personal ska hålla ett helt arbetsliv och trivas på sitt 

arbete.  

Därför yrkar vi att: 

* Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram

kostnadsberäknade förslag på olika personalsatsningar som

kan förbättra den fysiska, sociala och organisatoriska

arbetsmiljön samt främja personalens hälsa.

Liza Kettil  

Regina Johansson  

Socialdemokraterna i Munkedal 

2020-10-26 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-07 Dnr: VFN 2020-000013 

Handläggare: 

Veronica Larsson 

Vik äldreomsorgschef 

Välfärdsförvaltningen 

Personalvård - dialog med personal inom äldreomsorg och 

LSS/psykiatri 

Förslag till beslut 

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

tillsvidaretjänster, längre vikariat och allmän visstidsanställning (inte timanställda) 

erbjuds en heldag på spa, varav 3 timmar med föreläsare.    

Sammanfattning 

Välfärdsförvaltningen har fått i uppdrag av välfärdsnämnden att inleda en dialog 

med personalen inom Äldrevård och LSS/psykiatri, om vad de önskar använda den, 

i budget, avsatta miljonen till. 

Enhetschefer har frågat medarbetarna i de olika verksamheterna om vad de önskar 

och det som framkommit är att de önskar att få åka iväg en dag och bara ha roligt 

och njuta t ex en heldag på spa med god mat. Samtidigt som de umgås och har 

trevligt kan de få möjlighet att lyssna till någon inspirerande föreläsare.  

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.  

Efter samtal med ekonom har det framkommit att man måste tänka på 

skattereglerna kring förmånsbeskattning. Detta innebär att det måste finnas en 

föreläsning knutet till arbetet på något sätt. Samverkan kommer att ske med 

ekonomen för att välja något som passar medarbetarna men inte belastar dem 

skattetekniskt.    

Spa dagtid kostar ca 700 kr/person, inkl. lunch. Föreläsare och kostnader för 

timvikarier, för tiden ordinarie personal är på spa, kommer täckas inom miljonen. 

Medarbetarna går på ledig tid eller tar ledigt, alternativt byter arbetspass. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Välfärden har fått 1 miljon kr avsatta för personalvård, det ligger redan i budget. 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-04-07 VFN 2020-000013 
Sida 

2(2) 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Ekonom Välfärd 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer VoO/Stöd för vidare befordran i verksamheterna 
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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 

2021-03-22 Dnr: VFN 2021-000041 

Handläggare: 

Kristina Nyckelgård 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Svar på remiss, förslag till Riktlinje för 

omhändertagande av avlidna mellan Västra 

Götalandsregionen och länets kommuner  

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden har inga synpunkter på utkastet till riktlinjer för 

omhändertagande av avlidna för Munkedals kommun.   

Sammanfattning 

 Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i ett kylt 

utrymme i väntan på kistläggning.  

Regionen ansvarar inte för transport till och från sjukhus för obduktion eller 

borttagande av till exempel pacemaker. 

Idag kontaktar anhörig själva begravningsbyrå efter eget val, som hämtar den 

avlidne och kör till bårhus.  

Kommunen betalar för transporten för de som bor på särskilt boende (SOL och 

LSS) eller har kommunal hemsjukvård i ordinärt boende.  

Enligt förslag i ny riktlinje ska region och kommun upphandla transporttjänsten 

enligt gällande lagstiftning om den inte utförs i egen regi. Ett avtal måste finnas 

mellan transportören, vanligtvis en begravningsentreprenör, och 

regionen/kommunen.  

Det finns möjlighet att ta ut ersättning för dessa kostnader från dödsboet.  

Detta är inget Munkedals kommun har gjort hittills.  

Vid önskemål om egen transport kan anhöriga eller närstående ta över ansvaret 

och beställa från annan entreprenör och då tillfaller kostnaden för transporten 

dödsboet.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Enligt förslag till riktlinje ska kommunen upphandla transporttjänst enligt gällande 

lagstiftning. Upphandling enligt regler för upphandling i Munkedals kommun ämnas 

göras då riktlinjen är fastslagen i regionen.  

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser. 

Inga övriga konsekvenser. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-03-22 VFN 2021-000041 
Sida 

2(2) 

Kristina Nyckelgård Catarina Dunghed 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen Välfärdsförvaltningen 

Beslutet expedieras via e-post till: 

Madeleine.nilsson@västkom.se 
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1 

Missiv 2020-02-09 

Remiss 
Riktlinje om omhändertagande av avliden 

Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter 
de rapporter om sjukhusens bårhusverksamhet, som togs fram av Västra 
Götalandsregionen (VGR)  2015 och 2017. 

Syftet med en länsgemensam riktlinje är att  tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive 
kostnader, gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik 
bårhusverksamhet med gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län. 

Under hösten 2020 har företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen arbetat med att ta fram ett förslag på riktlinje. Arbetet gällande 
framtagande av en gemensam kostnad för bårhushantering  inom VGR arbetas parallellt 
med under remisstiden. 

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, har ställt sig bakom att förslaget till 
överenskommelse sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 
49 kommuner - svar önskas per mejl senast 2021-04-30 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till: 

Johanna Malmqvist, Västra Götalandsregionen 

johanna.malmqvist@vgregion.se 
Tfn; 0767-630537 

Kommunerna lämnar synpunkter till: 
Madeleine Nilsson, VästKom 
madeleine.nilsson@vastkom.se 
Tfn; 0738-41 18 78 

Eventuella frågor besvaras även av ovanstående. 
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Version 14 - 21-02-09, Remissversion 

Riktlinje för omhändertagande av avlidna 
mellan Västra Götalandsregionen och 
länets kommuner. 

Inledning 

Enligt 2 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- och sjukvård att ta hand om 

avlidna. Vidare utgår denna riktlinje från Hälso- och Sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (HoS-

avtalet). 

De som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården innefattas av kommunens ansvar enligt 

lag. Hantering av avlidna utanför den kommunala hälso- och sjukvården är Västra 

Götalandsregionen ansvar.  

Att ta hand om och stå för transport och förvaring, inklusive kostnad, av avlidna ingår i respektive 
huvudmans ansvarsområde. 

Regionens eller kommunernas ansvar upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller 

motsvarande. Det ingår alltså inte i ansvaret att transportera stoftet från bårhus till ceremonilokal. 

Innan kistläggningen, då den döde läggs i kistan, sker dock ett visst omhändertagande. Bland annat 

stängs ögonlocken och den döde tvättas och kläs. För ytterliga information se Vårdhandboken, 

omhändertagande av den döde. 

Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt av respektive sjukvårdshuvudmans personal, vare sig 

det sker hos kommun eller region. De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidnes 

kultur och religion ska beaktas. 

De åtgärder i samband med ett dödsfall som måste vidtas och inte kräver medverkan av läkare skall 

utföras av den huvudman som har ansvaret för hälso- och sjukvården i det enskilda fallet. Det är 

läkarens ansvar att konstatera dödsfall.  

Syfte
Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader, gällande 

transport och bårhusförvaring för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med gemensamma 

riktlinjer inom Västra Götalands län. 
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2 

Parter 
Parter för denna riktlinje är Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götalands 

län.  

Målgrupp

Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där kommunen är 

sjukvårdshuvudman. 

Kommunernas ansvar 
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om särskilt 

boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om 

dagverksamhet, (SoL), samt i daglig verksamhet, (LSS). Kommunen har även ansvar för 

hemsjukvård i ordinärt boende enligt gällande hälso- och sjukvårdsavtal. 

Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso- och sjukvårdsansvaret och regleras i 

föreskriften HSLF-FS 2015:15.  

Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i avvaktan på 

kistläggning. Det finns inget lagkrav på att kommunen ska tillhandahålla ett bårhus. Det är dock 

kommunens ansvar att se till att den avlidna blir transporterad till, och förvarad i, ett kylt utrymme i 

väntan på kistläggning.  

För de anhöriga är det i allmänhet en fördel att den döda finns kvar på det särskilda boendet eller i 

sin bostad till dess att bisättning sker. Oavsett när dödsfallet inträffar bör kommunen i normalfallet 

inte flytta den döde från bostaden utan ge de anhöriga tillfälle att komma till platsen och vidta de 

arrangemang de önskar även om detta tar någon eller några dagar (Svenska kommunförbundets 

cirkulär 1994:227) 

Regionens ansvar 
Enligt HoS-avtalet ansvarar VGR för transport till och från sjukhus för obduktion eller borttagande 

av explosiva implantat även om patienten ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar (SOSFS 

2005:10). Av regionen anvisad transportör ska anlitas vid detta tillfälle för transport till bårhus. 

I vissa fall kan borttagande av implantat ske lokalt av primärvårdsläkare.

Transporter 
Region och kommun ska upphandla transporttjänsten enligt gällande lagstiftning, om den inte 

utförs i egen regi. Om avtal finns avropar regionens huvudmannens personal transporttjänsten i 

samband med dödsfallet. Ett avtal måste således finnas mellan transportören, vanligtvis en 

begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Fakturan från entreprenören ska tillställas 

 16



VästKom          9 februari 2021  Västra Götalandsregionen 

3 

beställaren d.v.s. kommunen eller regionen. För dessa kostnader kan kommunen med stöd av 26 § 

hälso- och sjukvårdslagen ta ut avgifter. 

Inte i något fall har vårdgivaren ansvar för att transportera stoftet från bårhus till lokalen för 

förvaring och visning eller ceremonilokal. Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med 

begravningen är ansvarig för detta. I de fall där företrädare saknas för dödsboet etablerar ansvarig 

läkare kontakt med folkbokföringskommunen.  

Vid önskemål om egen transport 
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att själva ta över ansvaret 

och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar 

direkt mellan dödsboet och transportören, utan att huvudmannen berörs. Huvudmannens ansvar 

upphör när kroppen, på de anhörigas uppdrag, lämnas ut till transportören.  

När anhöriga gör nu beskrivet val ska huvudmannen klargöra för dem när huvudmannens ansvar 

upphör och vad beslutet innebär. Dvs. att transportören i dessa fall ska fakturera dödsboet.  

Anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen. 

Kostnad för omhändertagande och bårhusplats 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär nr 2005:52, ”Underlag för rutiner kring 

omhändertagande av avlidna”, tagit fram rutiner kring omhändertagande av avlidna. Av cirkulär nr 

12:2, ”Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård”, framgår kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

Vid förändrade förutsättningar med tillhörande högre kostnader förbehåller sig VGR rätten att 

årligen justera priset. Tillkommer inga förändrade förutsättningar sker en uppräkning av kostnaden i 

enlighet med SKR:s prisindexuppräkning (för närvarande ca 2%) 

Balsamering av avlidna utförs i första hand på uppdrag av dödsboet. Kostnaden för detta debiteras 

dödsboet.  

Kostnad (exkl. moms) för bårhusplats, exklusive transport 

I kostnaden ingår personal, lokal, utrustning samt övriga kostnader för hantering (oavsett antal 

dygn).  

NU-sjukvården xxxx kr 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset xxxx kr 

Sjukhusen i Väster xxxx kr 

Skaraborgs Sjukhus xxxx kr 

Södra Älvsborgs Sjukhus xxxx kr  

Observera: Under remisstiden pågår ett arbete med att ta fram en gemensam prissättning för 

samtliga sjukhusområden.  
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Tillgänglighet och tillgång 
Närhetsprincipen gäller, men närståendes önskemål om bårhus ska beaktas. Vid platsbrist eller 

ombyggnation förbehåller sig regionen att kunna anvisa annat bårhus, än vad som följer av 

närhetsprincipen. Respektive vårdgivare ska informera kommunernas transportörer om 

förvaringsplatsernas öppettider och regelverk. 

Fakturering och betalningsvillkor 
Fakturan får endast avse ersättning inom ramen för denna riktlinje. Fakturan får inte avse 

oavslutade tjänster. All fakturering sker månadsvis i efterskott. Fakturerat pris för tjänsterna ska 

följa denna riktlinje. 

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkännande. Rätten till ersättning har 

förfallit om kravet inte har fakturerats tre (3) månader efter det att tjänsten avslutades. 

Dröjsmålsränta enligt räntelag stadgad räntesats. 

Ansvar för skada eller förlust 
Västra Götalandsregionen tar inget ansvar för medföljande persedlar eller värdesaker som 
medföljer den avlidne i samband med transport från boendet till aviserat bårhus.

Tvister 
Hantering av tvister sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalets riktlinjer och rutiner. 

Uppföljning och revidering 
Revidering, och kontinuerlig uppdatering utifrån gällande författningar och lagstiftning, av 

denna riktlinje sker i samråd med VästKom och VGR.
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Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden noterar rapporteringen av 2020 års kvalitet- och 

patientsäkerhetsberättelse.    

Sammanfattning 

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver förvaltningens kvalitetsarbete 
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systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och 
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1. Inledning

Inom kommunen finns personer med behov av vård, omsorg, stöd och 
stöttning. Välfärdsstaten reglerar på olika sätt vilka behov kommunen ska 
tillgodose genom olika typer av styrning, det kan t.ex. vara genom 
lagstiftning eller resurstillförsel. Kommunen utför sedan en mängd olika 
aktiviteter med syftet att få ett utfall där individens behov tillgodoses enligt 
det givna uppdraget. För att kunna veta om behoven faktiskt blir 
tillgodosedda och att bevaka att uppdraget inte förändras behöver 
kommunen ha ett utarbetat arbetssätt för att kunna granska uppdraget, 
utfall och utförande. Kommunen måste kunna göra analyser utifrån 
granskningen och det måste finnas sätt att förändra utförandet i det fall 
man bedömer att ändringar behövs. Detta utarbetade arbetssätt kallas för 
ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.   

Ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller en 
struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten 
samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska göras. Det är ett 
verktyg som vi måste ha för att kunna säkra kvaliteten. Ledningssystemet 
ska vara ett stöd för ledningen att göra verksamheten säker och för att rätt 
saker görs i rätt ordning och på rätt sätt. Ansvarsfördelningen för 
kvalitetsarbetet fastställs och personalen görs delaktig i kvalitetsarbetet.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskriver hur 
kvalitetsarbetet ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren (HSL) och 
den som bedriver socialtjänst (SoL) som ska ansvara för att det finns ett 
ledningssystem för verksamheten.   

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9 3 kap. 1§). 
Årligen bör det arbete som pågått för att utveckla och säkra kvaliteten 
dokumenteras i en kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:9 7kap.1§).   

Hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet inom 
välfärdsförvaltningen i Munkedals kommun bedrivs beskrivs mer konkret i 
styrdokumentet Struktur för systematiskt kvalitetsarbete1.    

Inom välfärdsförvaltningen så har ett omfattande utvecklingsarbete startat 
med att aktivt kunna förbättra och säkra kvaliteten för att erbjuda insatser 
av god kvalitet till de människor som behöver vård, omsorg och stöd. 
Genom att arbeta mer strukturerat och systematiskt med att följa upp och 

1 Struktur för systematiskt kvalitetsarbete Dnr: KS 2018–176 
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utvärdera verksamheten kan vi identifiera förbättringsområden och/eller 
visa på att det vi gör är det rätta. 

Ledningssystemet kommer succesivt att utvecklas för att bli så heltäckande 
som möjligt. Detta kommer även vägas in i och införlivas på ett naturligt 
sätt i kommunens övergripande mål- och kvalitetsarbete. 

Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som 
bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet2 

- Planera

- Leda

- Kontrollera

- Följa upp

- Utvärdera

- Förbättra verksamheten

SOFS 2011:9 innehåller bestämmelser om hur kvalitén i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Definitionen av 
kvalitet utgör både grunden för hur ledningssystemet ska byggas upp samt 
det som uppnås med hjälp av ledningssystemet3.  

Kvalitet definieras på följande sätt 2 kap. 1 § att en verksamhet uppfyller 
de krav och mål som gäller för verksamheten enligt   

- Lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd
och service till vissa funktionshindrade

- Beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter

Kvalitetsdefinitionen kan beskrivas som en ram som ska fyllas med det 
innehåll som finns i lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 
tandvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 
beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter4      

2020 var ett år som inte blev som planerat, en pandemi covid-19 
påverkade hela världen. En omställning i våra arbetssätt, möten och hur vi 
lever har varit nödvändig.  
Under början av 2020 fick förvaltningen delvis organiseras om för att 

2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning av föreskrifter 
och allmänna råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Socialstyrelsen s. 9  
3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning av 
föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Socialstyrelsen s. 12 4 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen s. 12  
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frigöra resurser till att arbeta uteslutande med att förhindra smittspridning 
och säkra verksamheterna. Detta gällande omfördelning av personal och 
uppdrag, anskaffning av skyddsmaterial, framtagande av nya rutiner och 
riktlinjer för verksamheterna, en ny organisation för egentester av 
prioriterade kommunala personalgrupper, för att nämna några.  

Stora delar av förvaltningens ordinarie kvalitets- och utvecklingsarbete har 
fått stå tillbaka till förmån för arbetet med covid-19.  

2. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) bör varje år upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse och vårdgivaren (HSL) ska enligt lag 
senast den 1 mars varje år upprätta en sammanhållen 
patientsäkerhetsberättelse. Munkedals kommun har för året 2018 beslutat 
att upprätta en gemensam berättelse för kvalitet och patientsäkerhet. 
Innehållet i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ska ge svar på hur 
det systematiska och fortlöpande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt vilka 
resultat som uppnåtts.   

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen har tre huvudkapitel; uppdrag, 
utfall och utförande.   

Uppdraget beskriver de förändringar som skett av uppdraget och på vilket 
sätt de påverkat sektorn. Förändringar sker genom lagändringar, politiska 
uppdrag eller förändringar hos andra huvudmän som påverkar omfördelning 
av ansvar.   

Utfallet beskriver i vilken mån vi uppnått de mål som fastställts i 
uppdraget. Det mäts till exempel genom brukarundersökningar, genom 
registrerade avvikelser, klagomål, domstolsbeslut och utredningar av 
missförhållanden eller risker för missförhållanden.   

Utförandet beskriver hur verksamheten arbetat med processer, 
styrdokument och kvalitetsförbättringar.   

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
Alla kommuner som bedriver hälso- och sjukvård ska ha en tjänstgörande 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Sedan första oktober 2018 har 
kommunerna Sotenäs, Lysekil och Munkedal inrättat tjänsten gement. 
Pandemin har medfört ett större behov av en närvarande MAS vilket lett 
fram till att Munkedal i slutet av 2020 rekryterade till en ny heltidstjänst, 
som innebär ett delat MAS och utvecklingsuppdrag.  

Patientsäkerhetsberättelsen omfattar alla patienter som Munkedals 
kommun har hälso- och sjukvårdsansvaret för.   
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Vårdgivaren – Välfärdsnämnden är vårdgivare och ytterst ansvarig för 
patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Vårdgivaren ansvarar för att 
planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på en god och 
säker vård uppfylls enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659 3 kap.) och 
Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL 2017:30 11-13 kap.). 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård ansvarar för att; 

• verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet
• rutiner för riskanalys, avvikelsehantering, klagomålshantering,

samverkan och egenkontroller finns.

MAS ansvarar för att 

• patienten får en säker och ändamålsenlig vård och behandling
• patienten får den hälso- och sjukvård som läkare förordnat om
• rutiner finns så att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal när patientens tillstånd fodrar det
• utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för läkemedelshantering
• utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för rapportering om en

patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för
risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom

• beslut om att delegera vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
• journaler förs i den omfattning som föreskrivs och att genomföra

regelbundna kvalitetssäkringar av läkemedelshanteringen

Förvaltningschef ansvarar 

• för drift, ekonomi, personal och kvalitét- och utvecklingsfrågor inom
ramen för styr- och ledningssystem inom sektorn

• gentemot nämnd i ledningsfrågor

Avdelningschef ansvarar för 

• verksamheten såsom drift, ekonomi, personal och kvalitét- och
utvecklingsfrågor

Enhetschefs ansvar för att 

• se de olika processerna i verksamheten
• personalen känner till och arbetar efter kommunens policy, riktlinjer och

rutiner samt deltar i egenkontroll av verksamhetens kvalitet

Övrig personal inom förvaltningen ansvarar för att 

• jobba efter kommunens policy, riktlinjer och rutiner
• medverka vid egenkontroller och kvalitetsutveckling av verksamheten
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Framtida förbättringsområden: 
• Att under 2021 tydliggöra roller och ansvar i det systematiska

kvalitetsarbetet.
• Kunskapsnivån i det systematiska kvalitetsarbetet behöver höjas,

alla anställda har ett ansvar att aktivt delta i verksamhetens
kvalitetsarbete.

Coronaåret 2020 
Information om vilka effekter Coronapandemin fått för verksamheten och 
vilka åtgärder förvaltningen vidtagit finns delvis i nämndens årsrapport för 
2020.  
Informationen nedan fokuserar på smittskyddsperspektivet.  
Coronapandemin bröt ut i mars 2020. Förvaltningen gjorde snabbt en 
inventering över lämpliga lokaler för att eventuellt starta upp en 
karantänsavdelning, vilket resulterade i att beslut fattades i april om att 
använda delar av Ekebacken för dessa patienter.  
Inventering gjordes också avseende all personal inom kommunen för att 
kartlägga personer med vårderfarenhet/utbildning samt personer med 
intresse för att jobba inom kommunens omsorg.  
Välfärdsförvaltningen blev under året ansvarig för egentester av kommunens 
personal. Kommunens provtagning via egentest ska endast utföras av 
personal med så lindriga symtom att de direkt kan återgå i tjänst om provet 
är negativt. Arbetet har utförts i nära samarbete med kommunens 
hemsjukvård. Den 10 januari 2021 hade totalt 793 egentester utförts i 
kommunen, av dessa var 41 eller 5,17 %, positiva. Provtagningen har 
möjliggjort återgång till arbetet för alla de medarbetare som inte testat 
positivt för covid-19.  
Under tidig vår 2020 blev behovet av godkänd skyddsutrustning akut i våra 
verksamheter. Ordinarie leverantörer kunde inte leverera produkter i den 
utsträckning som behovet uppgick till. Kommunen hade inga egna lager av 
skyddsmaterial att tillgå. En kartläggning gjordes av vad som kunde inköpas 
från olika leverantörer och ett stort jobb lades ner på att hitta alternativ. Små 
volymer köptes in från flera leverantörer men det var svårt att säkerställa att 
produkterna motsvarade det krav som ställs, tex CE-märkning. Under 
sommaren upprättade Kommentus ett avtal där avrop kunde göras på 
skyddsutrustning med säkerställd kvalitet. I dag pågår ett arbete med att 
bygga upp ett lager med skyddsmaterial enligt de krav som ställs på 
verksamheten. Inga verksamheter har under pandemin varit utan 
skyddsutrustning, men det hade underlättat om det funnits en beredskap i 
form av ett lager i kommunen att tillgå inledningsvis.  

Framtida förbättringsområden 
En större beredskap gällande skyddsutrustning samt att snabbt kunna ställa 
om när det gäller inköp, till exempel att frångå LOU när det inte är möjligt att 
enbart göra avrop utifrån befintliga avtal är en nödvändighet i framtiden.  
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Bryta smittvägar 
Att stoppa smittan och inte sprida den vidare för att skydda våra äldre och 
sköra personer från att bli drabbade av Covid-19 blev från en dag till nästa 
högaktuellt. 
All vård och omsorgspersonal fick snabbt repetera hygienrutinerna och olika 
utbildning om basal hygien och klädregler fanns att tillgå via webben. 
Riktlinjer, rutiner, samverkansmöten med mera uppdaterades kontinuerligt 
allteftersom ny kunskap dök upp om viruset. Information om viruset kom in 
från flera aktörer, nämnas bör Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 
Sveriges kommuner och regioner, Västra Götalands Regionen, smittskydd 
och vårdhygien. 
Enhetscheferna säkerställde följsamheten till basala hygienrutiner och 
klädregler genom löpande information, uppföljning och tät dialog med 
medarbetarna. 

Besöksbegränsning på särskilda boenden 
I Munkedals kommun infördes det tidigt besöksbegränsning på särskilda 
boenden. Med minskat antal personer på boendet har smittspridningen 
kunnat hållits nere. 

Vad vi har lärt oss 

• Vikten av att ha en ständig utbildning inom basala
hygienrutiner

• Vikten av att ha en organisation som utifrån nya direktiv
snabbt kan ställa om rutiner och verksamheter

• Vikten av närvarande chefer
• Vikten av att hålla sig till de riktlinjer som ges från nationella

myndigheter samt regionen
• Vikten av att ha en tydlig ansvarsfördelning inom

organisationen

3. Uppdraget
Välfärdsförvaltningens uppdrag regleras genom lagar och förordningar, 
genom överenskommelser med andra aktörer och politiska beslut och 
prioriteringar på olika nivåer. Förvaltningen behöver därför ha en 
kontinuerlig omvärldsbevakning för att säkerhetsställa att verksamheten 
anpassas efter de förändrade krav som ställs på verksamheten. 

Välfärdsförvaltningens uppdrag är att stödja välfärdsnämnden i dess 
uppdrag att erbjuda vård- och omsorgsfrågor, kommunal hälso- och 
sjukvård, individ- och familjeomsorg samt stöd och särskild service. 
Förvaltningen leds av förvaltningschef Catarina Dunghed. 
Förvaltningschefens uppdrag är i korthet att ansvara gentemot 
nämnd/styrelse för att politiska beslut genomförs och följs upp samt tillser 
att åtgärder genomförs i enlighet med kommunens styrdokument. 
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Lagar och föreskrifter 
Under året kom förordningen om tillfället förbud mot besök i särskilda 
boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, (bl 
a SFS 2020:979). Förordningarna innehåller bestämmelser som syftar till att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa 
boenden för äldre. 

 
Den 1 augusti trädde förändringar i socialtjänstlagen i kraft, av 10 kap. 2 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att socialnämnden utan 
hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens 
verksamhet. Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som 
behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som 
avses i den paragrafen o. s. v. 

 
Ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som 
formulerar om 9 a § och inför en ny paragraf 9f §. Dessa paragrafer 
behandlar personlig assistans och hur omfattningen ska bedömas och 
påverkar så med kommun indirekt.  
 
Ändring i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Här har ett 
flertal förändringar gjorts bland annat gällande att socialnämnden kan ansöka 
om utreseförbud för någon under 18 år.  (SFS 2020:352). Gäller från och med 
1 juli.  

Vägledande domar 
Under ett år kommer flera vägledande domar inom områden som berör 
Välfärdsförvaltningen, men endast ett fåtal har direkt inverkan på 
organisationen.  

Under 2020 föll ett antal covid-19 relaterade domar gällande till exempel 
möjligheten att införa besöksförbud på särskilt boende, eller möjligheten att 
begränsa bistånd vid vistelse i annan kommun än där man normalt bor, 
dvs. möjligheten att beviljas hemtjänst i annan kommun.  

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2020:40) avgjord frågan om en 
förälders rätt till ekonomiskt bistånd för boende där en hemmavarande 
vuxen dotters del av boendekostnaden har beaktats.  HFD bedömer att 
Vård- och omsorgsnämnden hade gjorde rätt bedömning i sitt beslut att vid 
prövningen av förälders rätt till bistånd beakta dotterns del av 
boendekostnaden. Kammarrättens och förvaltningsrättens domar ska därför 
upphävas och nämndens beslut ska fastställas. 

Andra huvudmän 
Kommunens verksamheter är i hög grad beroende av andra huvudmän och 
organisationsförändringar hos dessa kan innebära förändrade förutsättningar 
och uppdrag för kommunen. Det finns många olika huvudmän, men endast de 
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som under året haft, eller bedöms ha inverkan på Välfärdsförvaltningen inom 
den närmsta perioden tas upp här.   

Västra Götalandsregionen (VGR)  
Regionsjukvården består av såväl slutenvård som öppenvård, närsjukvård, 
tandvård, vårdvalrehab och specialistvård. Ett väl fungerande samarbete 
med slutenvården, vårdcentral, öppenpsykiatrin, vårdval rehab och barn- 
och ungdomspsykiatrin är avgörande för kommunens möjlighet att uppnå 
kvalité och patientsäkerhet.  

Svensk sjukvård är inne i en stor omställningsprocess, ”den nära vården”, 
där vården flyttas ut från sjukhusen till primärvårdsnivå och hemmen. I 
dagsläget utför kommunen ca 25% av den producerade sjukvården i 
Sverige vilket bedöms kunna öka. Omställning till den nära vården kommer 
att innebära en förskjutning av vårdgivargränser och redan nu ser vi ökade 
krav på den kommunala hälso- och sjukvården. Multisjuka patienter med 
mer intensiva vårdbehov kommer att vårdas i hemmen. Den nära vården 
gör att Munkedals kommun kommer att behöva förstärka och utöka 
personalens vårdkompetens/kunskapsnivå.   

4. Utfall

Interna kontroller 

Egenkontroll  
Egenkontroll innebär att systematiskt och regelbundet följa upp och 
utvärdera den egna verksamhetens resultat och kvalitet. Egenkontrollen 
innebär även att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer 
och rutiner som ingår i ledningssystemet. Egenkontroller utförs löpande 
utifrån lokala rutiner. På grund av den rådande pandemin under 2020 så 
hanns inte alla inplanerade egenkontroller med. Ett förbättringsområde för 
verksamhetsåret 2021 är att systematiskt följa upp, utvärdera och 
återkoppla resultatet av kontrollerna ut i verksamheterna.   

Egenkontroller som genomförts är: 

- Egenkontroll av genomförandeplan hemtjänst, korttidsboende
- Egenkontroll av genomförandeplan vård- och omsorgsboende
- Självskattning basala hygienrutiner
- Egenkontroll av social dokumentation

En del av egenkontrollen bedrivs inom ramen för kommunens styrmodell 
genom uppföljning av verksamheternas kvalitetsfaktorer och 
kvalitetsindikatorer. 
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Internkontroll  
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för 
den interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin 
verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen 
utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 

 

Internkontrollerna har delvis genomförts 2020. På grund av omorganisation 
och vakanta tjänster så har kontrollen av utförardokumentation SOL och 
LSS endast genomförts en gång på våren 2020. Återrapporteringen av 
internkontrollområdena till nämnden sker i december.  

Framtida förbättringsområde:  

• Under 2021 systematiskt följa upp resultaten av interna, externa- och 
våra egenkontroller och återkoppla till verksamheterna för lärprocess 
ättringsom 

Kvalitetsmätningar 
Öppna jämförelser ÖJ, är ett verktyg för att analysera, följa upp och 
förbättra kvaliteten i socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och 
nationell nivå. Öppna jämförelser består av tre undersökningar: 

- Brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Skickas ut till alla äldre (65+) med hemtjänst eller särskilt boende. 

- Öppna jämförelser socialtjänst som kartlägger omfattningen och 
användandet av insatser, rutiner, metoder och 
samverkansformer. 
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Brukarundersökning inom funktionshinderområdet genomfördes inte under 
år 2020, detta på grund av att en sådan undersökning inom funktionshinder 
är ett mycket omfattande arbete. I de förvaltningsövergripande målen står 
att en plan för brukarmedverkan ska upprättas och så med även ett 
arbetssätt för brukarmedverkan tas fram under 2021.  

Individ och familjeomsorgen  
Trots rådande pandemin och färre bokade besök bestämde sig IFO Munkedal 
för att det var viktigt att genomföra Brukarenkäten inom områdena 
försörjningsstöd, missbruksvård och utredning BoU. Socialsekreterarna gjorde 
ett bra arbete med att lämna ut enkäter och erbjöd besökarna fylla i enkäten 
på plats alternativt få länk till enkäten på sms eller via e-post. Handläggarna 
var tydliga i kontakten med brukarna att IFO uppskattar att få in deras 
synpunkter.  

År 2020 genomförde IFO i Munkedal Brukarundersökning för tredje året i rad 
och svarsfrekvensen höjdes något inom området försörjningsstöd. Inom 
området missbruksvård och barn och unga var det för få svar för att få ett 
redovisat resultat.  

De som varit i kontakt med IFO och som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd 
med stödet från socialtjänsten i kommunen har ökat från 92% åren 2018-
2019 till 96% år 2020. På frågan om de kunde påverka vilken hjälp de får, 
har de som svarat mycket nöjd/ganska nöjd ökat från 66% år 2019 till 68% 
år 2020. Övriga fem frågor var de svarande något mindre positiva jämfört 
med året innan. Med tanke på det låga deltagarantalet och att det endast är 
redovisat svar från området försörjningsstöd så är det svårt att säga om det 
skett någon faktiskt försämring. 

Målsättning inför brukarundersökningen år 2021 är att arbeta för att 
svarsfrekvensen ytterligare ska höjas. IFO kommer vid nästa 
brukarundersökning genomföra denna via pappersenkäter med hopp om en 
ökad svarsfrekvensen inom samtliga områden.  

Att mäta i vilken grad de personer som är mottagare av förvaltningens 
insatser och tjänster upplever att de är nöjda med insatser och tjänsterna 
är en viktig del av kvalitetsarbete. Munkedals kommuns välfärdsförvaltning 
har valt att använda sig av de brukarundersökningar som Socialstyrelsen 
och SKR anordnar. 

Resultaten från ÖJ finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida eller bifogad 
länk: https://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/socialtjanst  

Resultaten från “vad tycker de äldre om äldreomsorgen” finns även de att 
läsa på Socialstyrelsens hemsida eller under bifogad länk: 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020 - Socialstyrelsen 
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Externa kontroller  

Tillsyn av arbetsmiljöverket 

Ingen tillsyn från arbetsmiljöverket inleddes under år 2020. 

Tillsyn av inspektionen av vård och omsorg (IVO) 
Med anledning av utbrottet av covid-19 så genomförde IVO en tillsynsinsats 
med syftet att granska hur kommunen under utbrottet av covid-19 
tillgodoser behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser. IVO 
granskade hur kommunen säkerhetsställer kvalitet och säkerhet vid 
förändringar i insatser, för att tillgodose enskildas behov. Uppgifterna 
lämnades in den 1 december 2020. Svar från IVO har inte inkommit.  

Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till 
personer med covid-19 som bor på särskilda boende för äldre i Munkedals 
kommun. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför med anledning 
av den pågående smittspridningen av covid-19 i Sverige en tillsynsinsats 
som inriktar sig på medicinsk vård och behandling för äldre som bor på 
särskilda boenden. Fokus för tillsynen är om de äldre under pågående 
pandemi, får en individuell bedömning av vårdbehovet och om de får vård 
och behandling i enlighet med denna bedömning. Pia Settergren 
(medicinskt ansvarig sjuksköterska) intervjuades och de uppgifter som 
framkommit vid intervjuerna föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare 
granskning.  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför med anledning av den 
pågående smittspridningen av Covid19 i Sverige en riktad tillsynsinsats 
avseende särskilda boende för äldre, bostad med särskild service enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
hemtjänst. Med anledning av detta intervjuades 4 enhetschefer inom 
verksamhetsområdena, de uppgifter som framkom i intervjuerna föranledde 
inte IVO att vidta vidare åtgärder.  

Nationella kvalitetsregister  
Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av 
behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, 
insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. 
Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupperna som själva ska ha 
nytta av dem i sin yrkesvardag. Välfärdsförvaltningen använder sig, främst 
inom avdelning Vård och Äldreomsorg av nationella register, som även 
fungerar som riskbedömningsinstrument och uppföljnings- och 
analysverktyg på såväl individnivå som gruppnivå. Syftet är bland annat att 
öka patientsäkerheten genom tidiga, förebyggande insatser och ökad 
kunskap. 

Nationella kvalitetsregister – svenska palliativregistret   
I registret registreras hur vården av en person i livets slutskede varit. Alla 
patienter som, sista veckan i livet, vårdas i hemsjukvården ska registreras i 
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registret. Sjuksköterskan besvarar en enkät med cirka 30 frågor som 
handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Syftet är att förbättra 
vården i livets slutskede oberoende av diagnos och vem som utfört vården. 
Resultatet på vårdens kvalitet kan jämföras med andra vårdgivare i riket. 
Utifrån redovisat resultat förbättras och utvecklas vårdkvaliteten 
fortlöpande.   

Nationella kvalitetsregister – Senior alert    
Senior alert är ett verktyg för att stödja vårdprevention för äldre personer 
som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen 
och/eller har problem med blåsdysfunktion. Det är fem områden som 
hänger ihop och berör alla som möter den äldre inom hälso- och sjukvård. 
Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i 
fokus.  Varje enskild äldre person som möter vård och omsorg ges 
möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och uppföljning för 
att säkerställa att åtgärderna gör skillnad. Genom att använda Senior alert 
systematiseras det vårdpreventiva arbetssättet på individnivå, 
patientsäkerheten förbättras och kan som en följd även minska uppkomna 
vårdskador.  

Målet är att alla patienter som skrivs in i den kommunala hälso- och 
sjukvården ska bedömas utifrån risk för fall, risk för undernäring och risk 
för trycksår. 

Nationella kvalitetsregister- BPSD   
BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symptom hos personer med 
Demens och syftar till att med tvärprofessionella vårdåtgärder minska 
förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och medföljande lidande och 
öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. BPSD är både ett 
nationellt register men framför allt en tvärprofessionell arbetsmetod. 

Arbetsmetoden har använts sedan flera år tillbaka inom de verksamheter 
som är helt inriktade mot demens. Implementeringen har påbörjats i övriga 
verksamheter vilket kommer att fortgå under 2020. BPSD som arbetsmetod 
kräver löpande utbildningssatsningar i verksamheten. 
Demenssjuksköterskan har ett övergripande ansvar för BPSD utbildningen 
och implementering i verksamheterna. 

Nationell mätning - PPM  
Punktprevalensmätningen för 2020 genomfördes aldrig, utifrån rådande 
pandemi  

Avvikelser och klagomål 

Klagomål 
Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och 
utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Inkomna 
rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att 
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vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 
ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet.  

Ett antal synpunkter och klagomål har inkommit till kommunen och dessa, 
samt svaren finns diarieförda i ciceron. Ett arbete har påbörjats i 
verksamheten för att tydliggöra processen och vikten av synpunkter och 
klagomål som en del i det systematiska förbättringsarbetet. 

Avvikelser 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ställs krav på att vårdgivare 
eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, utreder 
avvikelser i verksamheten. Ett effektivt system för avvikelsehantering är 
nödvändigt för att uppfylla kraven. Vi kommer under 2021 att 
implementera ett nytt system, DF-Respons (Digital Fox), för 
avvikelsehantering som täcker samtliga verksamheter inom socialtjänst, 
individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS-verksamhet, samt kommunal 
hälso- och sjukvård. 

Hälso- och sjukvårdsavvikelser 
En avvikelse gällande hälso-och sjukvård är något som inträffar och som 
inte överensstämmer med verksamhetens normala rutiner eller patientens 
vårdförlopp. En avvikelse kan ge större eller mindre konsekvenser för den 
drabbade. Den som upptäcker händelsen rapporterar enligt rutin.   

Vid alla registrerade HSL avvikelser så kategoriseras allvarlighetsgraden, 
man risk bedömer sannolikheten för upprepning, en identifiering av orsaker 
utförs och åtgärder planeras för att förhindra liknande händelser. Arbetet 
sker i samverkan och tvärprofessionellt på team träffar. På dessa träffar 
närvarar arbetsterapeut/fysioterapeut, sjuksköterska, enhetschefer och 
kontaktman/vård- och omsorgspersonal. 

Fördelning av rapporterade 
avvikelser efter 
händelsekategori i 
verksamhetssystemet   

 2020 2019 

Händelsekategori Antal Antal 

Läkemedel 303 430 

Fall 853 649 

Jämfört med tidigare så har antalet läkemedelsavvikelser sjunkit vilket 
skulle kunna vara en positiv effekt av verktyget appva, (digital läkemdels 
signering).  

 34



Sida 16 av 19 

Antalet fallavvikelser har ökat jämfört med 2019, vilket kan vara effekt av 
att vi fått en systematik i inrapporteringen. Fall är ett område som vi 
behöver belysa och arbeta vidare med vilket vi kommer att göra under 
2021. Orsaken till fall kan bero på många olika faktorer, hur vi arbetar med 
assistans vid toalettbesök, känsla av sammanhang i vardagen allt utifrån 
individens behov.  

Framtida förbättringsområden: 

• Implementering av rutin för synpunkter och klagomål är ett prioriterat
område 2021.

• Översyn av avvikelsehantering SOL och HSL i samband med införandet
av ett avvikelsesystem DF- respons.

Lex Sarah och Lex Maria 
Alla som arbetar inom välfärdsförvaltningen har skyldighet att rapportera ett 
missförhållande eller risk för missförhållande/risk för vårdskada eller 
vårdskada. Alla rapporter ska utredas och där utredningen visat att det 
förelegat ett missförhållande eller en risk för allvarligt missförhållande ska en 
anmälan enligt lex Sarah eller lex Maria göras. Det innebär alltså att alla 
rapporter enligt lex Sarah/lex Maria inte bedöms vara ett 
missförhållande/vårdskada eller allvarlig risk för missförhållanden/vårdskada 
och genererar en anmälan enligt lex Sarah eller lex Maria. 

Under 2020 rapporterades ingen lex Maria anmälan till IVO. 

Under 2020 gjordes fyra utredningar SoL 14 kap §6 lex Sarah, av dessa 
anmäldes en till IVO gällande trygghetslarm. IVO beslutade efter utredning att 
inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. 

Samtliga rapporter, oavsett om de lett till anmälan eller inte, har resulterat i 
att utredningen föreslagit åtgärder för verksamheterna. Någon systematisk 
uppföljning på hur detta sedan hanteras i verksamheten finns inte idag. Att 
utveckla det systematiska kvalitetsledningssystemet genom att under året 
lägga in en uppföljning av föregående års föreslagna åtgärder som en 
aktivitet blir en målsättning som vi flyttar över till 2021. 

En rutin för Lex Sarah, avvikelser och klagomål och synpunkter är under 
framtagning. I samband med framtagningen av den nya rutinen har även en 
processkartläggning gjorts för att underlätta och tydliggöra arbetet för 
samtliga medarbetare.  

 35



Sida 17 av 19 

Framtida förbättringsområden: 

• Implementera uppdaterad rutin för avvikelser, lex Sarah klagomål och
synpunkter

Överklaganden 
Antalet överklaganden och utfall i domstol kan ge en fingervisning av i hur 
hög utsträckning myndighetsutövandet inom förvaltningen håller hög 
rättssäkerhet.   

Enhet Antal 
överklaganden 

Utfall till 
fördel för 
kommunen 

Utfall 
fördel 
klagande 

till 
för 

Ännu 
avgjord 

ej 

Äldreomsorg  0 

LSS 0 

Socialpsykiatri 0 

Ensamkommande 0 

IFO  15 10 3 1 

Summa  15 10 3 1 

5. Utförandet

Löpande processanalys 
Upplevda brister i arbetsprocesser lyfts till enhetschefer från medarbetare 
på APT eller genom enskilda samtal med enhetschef. Frågeställningarna 
lyfts sedan vidare upp genom organisationen via ledningsgrupperna till den 
nivå de olika aktörerna möts. Processbrister kan även uppmärksammas 
genom andra typer av granskningar såsom inkomna klagomål, avvikelser, 
externa granskningar eller på grund av interna eller externa 
organisationsförändringar eller lagkrav. Om processen involverar andra 
huvudmän så lyfts frågorna inom de etablerade samverkansplattformarna 
såsom lokal Närsjukvårdsgruppen, Fyrbodalnätverk eller Västkom.   

Kompetensutveckling och åtgärder av betydelse för 
kvalitetsförbättring  

Läkemedelsutbildning SML  
Läkemedelsutbildning inför delegering ges 1 ggr/ månad i samverkan SML. 
Samma behörighetskrav och ett gemensamt utbildningsmaterial gör att vi 
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kan sprida utbildningstillfällena över tre kommuner. Varje kommun ger då 
utbildning var tredje månad istället för som tidigare varje månad, vilket 
effektiviserar och frigör tid för sjuksköterskan.  

Rutin för delegering läkemedelshantering  
Med delegering avses att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal 
och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter 
denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. 
SOSFS 1997:14   

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en 
arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en 
god och säker vård. Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, 
ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften.  

Ny rutin är framtagen som tydliggör de olika professionernas ansvar. 
Enhetschef ansvarar för att personen som anmäls till utbildningen uppfyller 
behörighetskrav för utbildning och sjuksköterskan gör sedan, efter att 
personen genomfört utbildningen, bedömning om reell kompetens för 
uppgiften finns.  

Basala hygienrutiner 
Utbildning i följsamhet till basala hygienrutiner är en utbildning som hela 
förvaltningen har genomfört som kommer att följas upp under 2021.  

IBIC- Individens behov i centrum 
Ett arbete med att utbilda berörd personal i metoden IBIC som kommer att 
ligga till grund för arbetet ihop med det nya verksamhetssystemet 
Combine.  

Åtgärder av betydelse för kvalitetsförbättring  
I underlaget till kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen har följande 
kvalitetsförbättrande åtgärder rapporterats från enhetschefer:  

- stående punkt ”vårdhygien” för att öka medvetenheten hos personalen
kring vikten av att jobba rätt kring vårdtagaren och för att minska risken
för smittspridning

Utbildning leg personal: 

- Hygienutbildning under våren för hygienombud
- HLR instruktör utbildad
- Omvårdnad och behandling vid inkontinens 7,5p
- Apotek AB utbildat leg sjuksköterskor i läkemedel – Noak preparat
- ICF/KVÅ utbildning – dokumentation
- sårvårdsutbildning  i samverkan med onemed
- provtagningsteknik- utbildning
- webbutbildning – vårdhygien
- BPSD
i samverkan med primärvården utbildning i provtagning kopplat till covid19
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Sida 19 av 19 

Sammanställd av: 

Kristina Nyckelgård  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Välfärdsförvaltningen 

Wivi-Anne Wiedemann  
Verksamhetsutvecklare Välfärdsförvaltningen 
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Belagda platser per Särskilt boende
Allégården 1 – Totalt 30 platser

• 30 platser alla med en demensproblematik. 28 personer av 30 är över 80 år

Allégården 2 – Totalt 24 platser

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

Ekebacken – Totalt 16 platser

• 9 platser varav en med demensproblematik och 7 personer över 80 år

Sörbygården – Totalt 28 platser

• 28 platser varav 14 med demensproblematik och 25 personer över 80 år

Dinglegården – totalt 14 (30)

• 7 platser säbo och 9 rum korttids, varav 7 kan dubbelbeläggas

Procent med demensproblematik

• 89 belagda platser varav 66 personer med demensproblematik = 74,15%

Procent med över 80 år

• 89 belagda platser varav 77 personer över 80 år = 86,5%
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Bistånd / hemtjänsten per område

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

Antal 56 55 52

Egenvård 36 59 54

Beviljad hemtjänst 1767 1508 1108

Totalt 1803 1572 1162

Stale

Antal 26 28 25

Egenvård 12 12 12

Beviljad hemtjänst 946 863 735

Totalt 958 875 747

Ytter

Antal 45 45 45

Egenvård 51 50 44

Beviljad hemtjänst 1472 1492 1356

Totalt 1523 1542 1400
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Forts.hemtjänsten per område

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

Dingle

Antal 33 36 33

Egenvård 26 31 30

Beviljad hemtjänst 1011 943 981

Totalt 1037 974 1011

Hällevadsholm

Antal 24 23 26

Egenvård 18 20 17

Beviljad hemtjänst 706 689 733

Totalt 724 709 750

Hedekas

Antal 32 31 30

Egenvård 10 10 10

Beviljad hemtjänst 886 876 818

Totalt 896 886 828
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Hemtjänsten

Beskrivning av hemtjänsttimmar mars 2021:
• En minskning av hemtjänsttimmarna med 165 tim.

• Antal brukare 211st (216st) Genomsnittsbeviljade timmar
enligt SoL: 27,7 exkl. HSL (föregående månad 27,6)

• Egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård: En
minskning till 111tim/mån i februari (153 tim vid årets
start). Skillnad från föregående år, att Vårdval rehab
numera också skickar uppdrag.
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Övrig information från bistånd
Bo listan:

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

• Två personer på listan som är beviljade SÄBO, varav en väntar hemma på flytt och en är på korttiden.

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

Nya ansökningar SÄBO:

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

• Inga avslag och inga återtagna ansökningar

Beviljade beslut: under redovisad månad (historik föregående månad)

• Korttid: 16 st (Föregående månad: 10)

• Säbo: 7 st (Föregående månad: 2)

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

”Trygg och säker utskrivning” – Inga betaldagar. 

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

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

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

• Utvecklingsarbete med mål att ta hem alla den dag då de är utskrivningsklara. (detta arbete har förstås påverkats av Covid-19)
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Avdelning Stöd
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Ekonomiskt bistånd 2021
Ekonomiskt 
bistånd 2021

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

Januari 116 952 700 24 151 308 2 28 842 62
Februari 125 956 783 30 234 845 2 24 015 63
Mars 130 1 263 033 32 237 510 1 25 203
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
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Ekonomiskt bistånd 2020
Ekonomiskt 
bistånd 2020

Etablering Totalt antal barn 0-17

Månad Antal hushåll Summa total
Varav unga 

vuxna Summa Antal hushåll Summa i samtliga hushåll
enl Socialstyrelsen

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

Ekonomiskt
bistånd 2019 

Etablering
Totalt antal barn 0-
17

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 26 Dnr 2021-000044 

Underlag för kommande revidering av riktlinjer - 
Vägledning vid handläggning av ansökningar om 

bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS 

Sammanfattning av ärendet 

Det befintliga styrdokument som finns är ”Vägledning för 

biståndsbedömning enligt SOL och LSS, som fastslogs av 

Kommunstyrelsen 2013-11-13 § 200, reviderades  

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

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

uppdrag att revidera riktlinjer för myndighetsutövning inom 

äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS. 

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

uppdrag att revidera riktlinjer för biståndsbedömning samt genomföra 

anpassning av kvalitetsnivåer inom hemtjänst.  

Besluten avser samma dokument, ”Vägledning för biståndsbedömning 

enligt SoL och LSS”. 

I november 2018 granskade kommunrevisorerna Kommunstyrelsens 

styrning och kontroll över hemtjänsten. En av de rekommendationer som 

då lyftes fram i rapporten var att en revidering av de riktlinjer och 

rutiner som rör myndighetsutövandet görs. Förvaltningen har därefter 

arbetat med förändringar. Utifrån uppdaterad rättspraxis och utarbetade 

förändringar, har förslag på reviderat dokument upprättats. Där har 

bland annat en tydlig förändring skett gällande beviljade timmar enligt 

socialtjänstlagen. 

Välfärdsnämnden har att avgöra hur det fortsatta arbetet med 

revideringen ska utföras, för att i ett senare skede ta ställning till 

förslaget utifrån arbetsmaterialet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Arbetsmaterial inför revidering daterad 2021-03-08 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att det fortsatta arbetet med revidering av 

riktlinjer ska ske genom att ledamöterna skickar frågor och synpunkter 

på arbetsmaterialet till handläggaren för sammanställning. 

Ärendet återupptas i välfärdsnämndens möte 22 april för fortsatt 

genomgång. 

Beslutet skickas till 

Enhetschef/ handläggare LSS 

Förvaltningschef välfärd  
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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 

2021-03-05 Dnr: VFN 2021-000044 

Handläggare: 

Elise Andersson 

Enhetschef LSS 

Avdelning Stöd 

Underlag för kommande revidering av ”Vägledning vid 

biståndsbedömning enligt SoL och LSS” till ”Vägledning vid 

handläggning av ansökningar om bistånd enligt SoL och 

insatser enligt LSS 

Beslut formuleras på mötet 

Välfärdsnämnden beslutar att det fortsatta arbetet med revidering av riktlinjer sker 

på följande sätt:   

Sammanfattning 

Det befintliga styrdokument som finns är ”Vägledning för biståndsbedömning enligt 

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

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

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

revidera riktlinjer för myndighetsutövning inom äldreomsorg, socialpsykiatri och 

LSS. 

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

revidera riktlinjer för biståndsbedömning samt genomföra anpassning av 

kvalitetsnivåer inom hemtjänst.  

Besluten avser samma dokument, ”Vägledning för biståndsbedömning enligt SoL 

och LSS”. 

I november 2018 granskade kommunrevisorerna Kommunstyrelsens styrning och 

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

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

myndighetsutövandet görs. Förvaltningen har därefter arbetat med förändringar. 

Utifrån uppdaterad rättspraxis och utarbetade förändringar, har förslag på reviderat 

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

beviljade timmar enligt socialtjänstlagen. 

Välfärdsnämnden har att avgöra hur det fortsatta arbetet med revideringen ska 

utföras, för att i ett senare skede ta ställning till förslaget utifrån arbetsmaterialet 

Det som föreslås ska tas bort markeras med fet överstruken stil och 

ändringar och tillägg markeras med fet, kursiv stil. 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Berörda avdelningschefer 
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Arbetsmaterial 

2021-03-08 

Underlag för revidering av: 

”Vägledning vid biståndsbedömning 

enligt SoL och LSS” 
Antagen av KS 2015-02-11 § 28, Dnr 2013-349 

Det nya reviderade dokumentet kommer att namnges: 

Riktlinjer 

”Vägledning vid handläggning av 

ansökningar om bistånd enligt SoL 

och insatser enligt LSS” 

Det som föreslås ska tas bort markeras med fet överstruken stil och 

ändringar och tillägg markeras med fet, kursiv stil. 
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Dokumentbeskrivning 

Typ Beskrivning 

Dokumenttyp: Riktlinje 

Antaget av:  

Antagningsdatum:  

Diarienummer: VFN 2021-44   (KS 2013-349) 

Gäller till och med:  

Dokumentansvarig:  

Revisionshistorik: KS 2013-11-13, § 200, KS 2014-01-22, § 14,  

KS 2015-02-11, § 28   
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1. Allmänt

1.1 Syfte med vägledningen 

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

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

gällande lagar, anknyter till policydokument samt övergripande dokument. 

Vägledningen är underordnad lagen. Individuell bedömning skall alltid göras i 

lagstiftningens anda och med vägledningen som stöd. 

1.2 Styrande lagstiftning 

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

(LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialförsäkringsbalken (SFB), Lag 

om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst är lagstiftning som reglerar insatser 

för funktionshindrade. 

1.3 Anknytning till andra riktlinjer och 

anvisningar 

Socialstyrelsen utfärdar allmänna råd och föreskrifter som publiceras i SOSFS, 

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsen utfärdar också 

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

http://www.sos.se) 

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar regelbundet cirkulär om nyheter 

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

VästKom, Västsvenska Kommunförbundets Samorganisation, är en 

sammanslutning av kommunförbunden i Västra Götaland. Uppgiften är att på 

regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen. I Västra 

Götaland finns 49 kommuner. Se vidare VästKoms hemsida www.vastkom.se 

Vårdsamverkan FyrBoDal (VSFBD) är en samverkansorganisation som arbetar 

enligt samverkansavtal mellan primärvård, länssjukvård och kommunerna i 

Fyrbodal samt Lilla Edets kommun. 

1.3.1 Beslut enligt SoL som komplement till SFB 

Hemtjänstinsatser enligt SoL ska inte kompensera försäkringskassans 

bedömning av omvårdnadsbehov och beviljad assistansersättning. 

Personer med beslut enligt socialförsäkringsbalken kap 51 (SFB) Lag om 

assistansersättning (LASS) beviljas endast i undantagsfall 

hemtjänstinsatser enligt SoL. Deras behov av stöd bedöms oftast rymmas 

inom beslutet om assistansersättning. 
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Personer under 65 år har möjlighet att söka utökad assistansersättning och 

behov utreds och tillgodoses av försäkringskassan med stöd av Lagen om 

assistansersättning. 

Personer över 65 år saknar möjlighet att söka utökade insatser enligt 

kap.51 SFB LASS-insatser. Vid tillkomna behov som ej tillgodoses inom 

aktuellt SFB-LASS-beslut kan ansökan enligt SoL göras. I första hand prövas 

dock om omvårdnadsbehovet kan tillgodoses inom befintligt assistansbeslut. 

 

1.4 Anmälan om avvikelser 

1.4.1 Lex Sarah 

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

omsorgen om äldre personer eller personer med funktionsnedsättning ska 

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

Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande 

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

Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, ska nämnden anmäla 

förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den 

som handlägger ärenden enligt dessa lagar eller lagen om assistansersättning. 

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

socialförvaltningen. Rutin och anmälningsblanketter finns på Munkedals 

kommuns intranät. 

1.4.2 LSS - personskada 

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

allvarligt ska anmälan göras till länsstyrelsen. Detsamma gäller om det 

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

sådan skada förelegat. För anmälan om allvarlig personskada finns särskild 

rutin på intranätet. 

1.4.3 Lex Maria 

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

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

anmäla detta till socialstyrelsen. Anmälan görs av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. 

1.5 Sekretess 

För den som är anställd inom socialförvaltningen gäller offentlighets- och 

sekretesslagens bestämmelser enligt OSL 7 kap 4 §   26 kap. 1 § OSL. 
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1.6 Delegation 

Rätt att fatta beslut om insatser regleras i kommunstyrelsens 

välfärdsnämndens delegationsordning. 

 

Tillämpningsföreskrifter gällande taxor och avgifter samt diverse 

omkostnadsersättningar beslutas i särskild ordning av socialnämnden. 

1.7 Samverkan 

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

behandlingsresultat. Internt är kommunens hemsjukvård, hemtjänst, 

rehabilitering, individ- och familjeomsorg och skolan viktiga samarbetspartner, 

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

barn- och vuxenhabilitering samt försäkringskassan är andra viktiga 

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

enskildes samtycke till samverkan är en förutsättning för informationsutbyte 

mellan olika huvudmän. 

 

Intern samverkan: Ett ärende handläggs där ansökan kommer in. 

Även om ansökan tillhör en annan verksamhet ska mottagande 

handläggare genast ta kontakt med den andra verksamheten och 

tillsammans komma fram till vem som är ansvarig handläggare för 

ärendet, samtycke krävs. 

Vid bedömning av barn med funktionsnedsättning som har behov av 

insatser enligt Socialtjänstlagen ska handläggaren alltid samverka 

med Individ- och familjeomsorgen. 

 

Vid utredning och bedömning av vuxen person med 

funktionsnedsättning som har behov av insatser för till exempel 

missbruk ska handläggaren alltid samverka med Individ- och 

familjeomsorgen. 

1.8 Mål för insatser enligt LSS, SoL, HSL 

1.8.1 LSS 

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

någon skillnad i levnadsvillkoren för människor med eller utan 

funktionsnedsättning. LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor, full 

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

 

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmande och integritet och bedrivas i samarbete med andra organ 

och myndigheter. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatserna (6 § LSS). 
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Kontinuitet, tillgänglighet, samordning och varaktighet ska karaktärisera LSS- 

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

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

utformning och genomförande av insatserna. 

1.8.2 SoL 

Socialtjänstlagens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Vägledande principer är 

helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, kontinuitet, normalisering, 

flexibilitet, närhet och valfrihet. Socialtjänstlagen utgår från en människosyn 

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

1.8.3 HSL 

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

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

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

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

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

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

som vistas i biståndsbedömd dagverksamhet. 

Genom överenskommelse med Västra Götalandsregionen omfattar 

kommunens hälso- och sjukvårdsansvar även ansvaret för sjukvård i hemmet 

(hemsjukvård). 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad (somatisk 

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

inte läkarinsatser. Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser. 

1.9 Goda levnadsvillkor enligt LSS - Skälig 

levnadsnivå enligt SoL 

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

 omfattas av någon av lagens tre personkretsar

 ha ett behov av insatser

 inte faktiskt tillgodose behovet på annat sätt

Genom insatserna ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Vid bedömning om en person har rätt till bistånd enligt SoL ska den enskilde: 

 ha ett behov av insatsen

 behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt
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Genom insatserna ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

 

1.10 Jämförelse mellan "goda levnadsvillkor" och 

"skälig levnadsnivå"  

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

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

med LSS är att personer med funktionsnedsättning inte ska ha sämre 

levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. 

 

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

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

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

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

som är goda levnadsvillkor/skälig levnadsnivå för alla medborgare. 

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

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

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

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

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

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

den enskilde ha stort inflytande och självbestämmanderätt. Delaktighet, 

tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet är centrala begrepp i LSS. 

 

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

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

innehållet i hjälpen fastställt i biståndsbeslutet. Möjligheten att påverka när 

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

emellertid att den enskilde ges möjlighet till betydande inflytande. 

 

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

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

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

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

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

en person med funktionsnedsättning. 

 

Det finns en stor grupp personer med varaktiga funktionsnedsättningar som 

inte tillhör LSS personkrets och har behov av annat stöd än vad som kan 

erbjudas enligt 9 § LSS. Man bör i dessa fall väga in att SoL anger att 

personer med funktionsnedsättning skall kunna leva som andra och vara 

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

samordnat och anpassat stöd med syfte att stärka den enskildes möjligheter 

att leva ett självständigt liv. 
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2. Vägledning för 

biståndshandläggning enligt 

socialtjänstlagen, SoL 

Denna vägledning avser främst handläggning av ärenden inom äldre- och 

handikappomsorg  äldreomsorg och till personer med 

funktionsvariationer och ska vara ett stöd för biståndshandläggare i deras 

utredningsarbete och beslutsfattande. 

 

Vägledningen, som har sitt ursprung i socialtjänstlagen och tidigare 

socialnämndens inriktningsmål, ska säkerställa att de beslut som fattas är 

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

Vägledningen tydliggör också Munkedals kommuns bedömning av begreppet 

”skälig levnadsnivå” vid beslut om insatser. 

 

Det är alltid den enskildes individuella behov och förhållande som ska 

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

2.1 Styrande lagstiftning 

Socialtjänstlagen är den lagstiftning som främst styr handläggningen inom 

äldreomsorgen och är en ramlag som anger mål och inriktning för 

kommunens socialtjänst. Lagen innehåller både skyldigheter för kommunen 

och rättigheter för den enskilde. 

 

Rätten till bistånd regleras enligt: 

 

4 kap 1 § SoL: 

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

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

livsföring i övrigt. 

 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

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

leva ett självständigt liv. 

 

5 kap 7 § SoL: 

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

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

samhällets gemenskap och att leva som andra. 

 

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull 

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

behov av särskilt stöd. 
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Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av 

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

2.2 Ansökan om bistånd 

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

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

erbjudande av aktiviteter och samvaro eller byte av bostad när behoven 

förändras. 

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

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

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

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

underlag för en helhetsbedömning av den enskildes situation och behov och 

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

liv. 

I utredningen ska den enskildes aktuella omvårdnadsbehov, behov av social 

stimulans, aktiviteter och intressen framgå. 

Enligt kommunstyrelsens inriktningsmål ska den enskildes delaktighet och 

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

rätt till bistånd föreligger ska den enskilde erbjudas möjlighet att påverka 

utformningen av insatserna inom ramen för biståndsbeslutet. 

2.2.1 Avslag på ansökan 

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

motivering. Beslut enligt socialtjänstlagen kan överklagas till länsrätt 

förvaltningsrätt. Överklagan ska inkomma till handläggare inom tre veckor 

efter att den enskilde har tagit del av beslutet. 

2.2.2 Kommunens rapporteringsskyldighet 

Kommunen har en rapporteringsskyldighet gentemot Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) av ej verkställda gynnande beslut. 

Rapporteringsskyldigheten gäller samtliga former av bistånd enligt SoL som 

inte kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 

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

kommunfullmäktige. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda ska 

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

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

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

augusti 2006 ”Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild 

avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen”. 
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2.3 Insatser enligt socialtjänstlagen 

5 kap. 4 § SoL: 

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

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra. 

5 kap. 7 § SoL:Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får 

möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. 

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull 

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

behov av särskilt stöd.  

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

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

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

delas in under följande rubriker: 

•2.3.1  Förebyggande verksamhet

•2.3.2  Stöd till närstående

•2.3.3  Stöd i hemmet

•2.3.4  Särskilt boende

Kommunen utgår i sin indelning av insatserna från Socialstyrelsens 

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

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

Health” (ICF). 

2.3.1 Förebyggande verksamhet 

3 kap. 4 § SoL: 

Socialnämnden, i Munkedal kommunstyrelsen välfärdsnämnden, ska i den 

uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper 

och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka 

med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 

Syftet med förebyggande insatser är att senarelägga behovet av omsorg och 

omvårdnad varigenom den enskilde får möjlighet till en tillvaro med 

bibehållen självständighet och med tillvaratagande av egna resurser. Insatser 

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

frigöra och utveckla egna resurser samt bygga på självbestämmande och 

integritet. 

Förebyggande verksamhet i kollektiv form är öppen dagverksamhet, 

anhörigstöd/träffpunkter och andra kommunala aktiviteter. Dessa 
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verksamheter erbjuds även utan biståndsbedömning och beslut enligt SoL. 

 

2.3.1.1 Uppsökande verksamhet 

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

goda levnadsförhållanden i kommunen. 

 

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

att: 

 Presentera förebyggande insatser med målsättningen att så många 

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

innebär fallprevention, information om tekniska hjälpmedel, 

frivilligverksamhet, närståendestöd, öppen dagverksamhet/ 

träffpunkter samt en beskrivning av övriga verksamheter, vart man 

vänder sig och hur man ansöker om stöd. 

 

Uppsökande verksamhet bedrivs av kommunens folkhälsostrateg. 

 

Uppsökande verksamhet bedrivs också av handläggare i socialtjänsten från 

två utgångspunkter: 

 

 Uppsökande verksamhet utifrån inkomna anmälningar/ansökningar 

 Uppsökande verksamhet i samverkan med Närhälsan i Munkedal. 

 

2.3.1.2 Anhörig- och frivilligcentrum/öppen dagverksamhet 

Anhörig- och frivilligcentrum samt öppen dagverksamhet erbjuder utan 

biståndsprövning aktiviteter för att förebygga ensamhet och isolering. 

 

2.3.1.3 Stöd och råd 

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

information till olika grupper. Exempel på aktiviteter är anhörigträffar, 

samtalsgrupper och riktade aktivitetsgrupper. 

 

2.3.1.4 Informationsträffar 

Informationsträffar hålls regelbundet. Externa föreläsare och underhållare 

engageras även enligt önskemål. 

 

Informationen kan gälla medicinska frågor, etik och samhällsinformation. 

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

 

Äldreomsorgs-, Psykiatri- och LSS-handläggare har informationssamarbete 

inom respektive ansvarsområde. 
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2.3.1.5 Öppen dagverksamhet 

Öppen dagverksamhet kräver ingen behovsbedömning. Verksamheten riktar 

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

gemenskap och vill bryta sin isolering. De öppna dagverksamheterna 

finns i flera kommundelar 

2.3.2 Stöd till personer som vårdar eller stödjer en 

närstående 

5 kap. 10 § SoL: 

Socialnämnden (i Munkedal kommunstyrelsen välfärdsnämnden) ska 

erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som 

är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder. 

Stöd till anhörig består både av öppna verksamheter och individuella 

biståndsbeslutade insatser enligt SoL. Syftet är att underlätta och stötta 

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

att möjliggöra kvarboende, självbestämmande och integritet. 

Socialstyrelsen definierar begreppet närstående som: 

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

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

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

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

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

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

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

Munkedals kommun använder begreppet anhörig som synonymt med 

närstående.  

Makars gemensamma ansvar 

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

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

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

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

sammanlevande personer tar ett gemensamt ansvar för det gemensamma 

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

för hemmets skötsel bistår den som saknar förmågan. 

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

fritt val. 
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2.3.2.1 Träffpunkt/anhörigcentrum 

Träffpunkter/anhörigcentrum erbjuder utan biståndsprövning aktiviteter för 

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

speciell satsning görs även för kommunens anhörigvårdare. 

 

2.3.2.2 Informationsträffar 

Informationsträffar hålls regelbundet. Träffarna syftar till att öka 

anhörigvårdarens kunskap och inflytande om vård och omsorg. 

 

2.3.2.3 Anhöriggrupper 

Anhöriggrupp, samtalsgrupp och andra grupper utformas utifrån ett personligt 

behov eller varierat intresse. Målsättningen är att delge varandra erfarenheter 

och personligt stöd i anhörigrollen. 

 

2.3.2.4 Stöd och råd 

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

grupper. Exempel på aktiviteter är anhörigträffar, samtalsgrupper och riktade 

aktivitetsgrupper. 

 

2.3.2.5 Dagverksamhet 

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

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

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

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

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

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

 

Kommunen har också en dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

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

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

som resurs tillsammans med personal. 

 

2.3.2.6 Korttidsvistelse  

 

Korttidsplats 

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

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

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

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

 

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

återgå direkt till sitt ordinära boende. 

 Personer i väntan på särskilt boende. 
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 Personer i behov av vård i livets slutskede som inte önskar vårdas 

hemma. 

 Personer vars närstående behöver en enstaka avlösnings period. 

 

Vistelse på korttidsplats beviljas tidsbegränsat utifrån en individuell 

bedömning. 

 

Växelvård 

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

avlösning för anhörigvårdare föreligger. 

2.3.2.8 Avlösning i hemmet 

För avlösning i hemmet gäller följande: 

 

 Avlösning innebär att en personal kommer till den enskildes bostad och 

avlöser den som vårdar närstående. Insatsen innebär att 

omvårdnadsbehov och tillsyn tillgodoses.  

 En individuell bedömning av den vårdades hjälpbehov görs alltid. 

Vårdbehovet skall vara så omfattande att det finns behov av daglig 

personlig omvårdnad och tillsyn under hela dygnet. 

 Avsikten är inte att avlösningen skall kunna vara en ersättning för 

hemtjänst. 

 Avlösning ges av hemtjänsten.  

 

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

SoL 

Stöd i hemmet, det vill säga hemtjänst, är en hjälp till självhjälp där den 

enskilde ska ta så aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna. Syftet med 

insatserna är att de ska möjliggöra ett kvarboende med förutsättningar till 

självständighet och trygghet. 

Boendestödet riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar 

samt personer med samsjuklighet och grundar sig på vad skälig levnadsnivå 

är.  

2.3.3.1 Att tvätta sig (dusch alt. tvätta sig) 

Att tvätta och torka hela kroppen eller delar av den genom att använda vatten 

och lämpliga material och metoder för att en och torr såsom att bada, duscha, 

tvätta händer och fötter, ansikte och hår och att torka sig med handduk 

Innefattar: 

att tvätta delar av kroppen, hela kroppen och att torka sig. Personlig 

hygien – dagligen. Dusch – en gång/vecka. 

Utesluter:  

Kroppsvård, att sköta toalettbehov 

 

Nytt: Beviljas som regel max tre gånger i vecka. 
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2.3.3.2 Kroppsvård (vård av hud) 

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

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

Innefattar: 

vård av hud, tänder, hår, finger- och tånaglar 

Utesluter: 

att tvätta sig, att sköta toalettbehov 

2.3.3.3 Att sköta toalettbehov 

Att planera och genomföra uttömning av mänskliga restprodukter 

(menstruation, urinering och avföring) och att göra sig ren efteråt. 

Innefattar: 

att kontrollera urinering, avföring och ta hand om menstruation 

Utesluter: 

att tvätta sig själv, kroppsvård 

2.3.3.4 Att klä sig 

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

och skodon i ordning och i enlighet med klimat och sociala villkor såsom att 

sätta på sig, rätta till och ta av skjorta, kjol, blus, underkläder, sari, kimono, 

tights, hatt, handskar, kappa, skor, kängor, sandaler och tofflor. 

Innefattar: 

att ta på och av kläder och skor och att välja lämplig klädsel 

2.3.3.5 Att äta/dricka 

Att genomföra samordnade uppgifter och handlingar för att äta mat som 

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

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

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

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

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

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

från en kran eller källa. 

2.3.3.6 Att sköta sin egen hälsa 

 handräckning läkemedel (se bilaga egenvård)

 diet

 fysisk aktivitet

 beroendeproblematik

 promenad, 3 gånger/vecka

 regelbundna hälsokontroller

Att tillförsäkra sig fysisk bekvämlighet, hälsa och fysiskt och psykiskt 

välbefinnande såsom att upprätthålla en balanserad diet, lämplig nivå av 

fysisk aktivitet, hålla sig varm eller kall, undvika hälsorisker, ha säkra 

sexualvanor såsom att använda kondom, bli vaccinerad och genomgå 

regelbundna hälsokontroller. 

Innefattar: 
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Att försäkra sig om fysisk bekvämlighet, att ta hand om diet och 

kondition, att bibehålla sin egen hälsa. 

 

2.3.3.7 Att skaffa varor och tjänster  

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

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

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

hushållsredskap och verktyg; att anskaffa nyttoföremål och andra 

hushållstjänster. 

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

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

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

fylla i betalorder eller utföra autogirobetalning tillsammans med den enskilde 

beviljas i undantagsfall. 

Innefattar: (ordet ”innefattar” tas bort) 

Att handla och samla ihop dagliga förnödenheter, varudistribution 1 gång/ 

vecka. Övrigt i första hand via postorder. 

Utesluter: 

att skaffa bostad 

 

2.3.3.8 Att bereda måltider 

Att planera, organisera, laga och servera enkla och sammansatta måltider till 

sig själv och andra såsom att göra upp en matsedel, välja ut ätlig mat och 

dryck och samla ihop ingredienser för att bereda måltider, laga varm mat och 

förbereda kall mat och dryck samt servera maten. Omfattar: att laga mat, att 

bereda enkla och sammansatta måltider, 3-5 gånger/dag. 

 

Innefattar: 

att bereda enkla och sammansatta måltider, 3-5 gånger/dag. 

Utesluter: 

att äta, att dricka, att skaffa varor och tjänster, hushållsarbete, att ta 

hand om personliga föremål, att bistå andra. 

 

2.3.3.9 Att tvätta och torka textilier och kläder 

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

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

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

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

knapp ingår. 

 

2.3.3.10 Att städa upp efter matlagning och diska 

Dagligen. 

 

2.3.3.11 Att städa bostaden 

Beslut om städning prövas utifrån den enskildes möjligheter att helt eller 

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

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

vädras och golv tvättas med mopp eller långborste. Ändamålsenligt 

städmaterial ska tillhandahållas av den enskilde. Städning utförs var tredje 

vecka. 

Mer omfattande städning beviljas endast i undantagsfall om det bedöms 

nödvändigt för att säkerställa en skälig levnadsnivå. Tillfälliga insatser som 

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

möjlighet till förvaring.

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

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

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

helhet. 

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

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

2.3.3.12 Att avlägsna avfall  

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

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

2.3.3.13 Att ta hand om hemmets föremål  

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

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

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

husdjur i särskilda fall. 

Innefattar: 

att laga kläder, underhålla bostad, möbler och hushållsapparater; 

underhålla hjälpmedel samt ta hand om växter (inomhus 1 

gång/vecka) och djur. 

Utesluter: 

Att skaffa bostad, att skaffa varor och tjänster, hushållsarbete, att 

bistå andra, betald sysselsättning. 

2.3.3.14 Att genomföra dagliga rutiner  

Post, planera strukturera, stöd i daglig livsföring. 

2.3.3.15 Stöd till aktivitet och delaktighet  

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

och meningsfullhet. 

2.3.3.16 Stöd i lärande och att tillämpa kunskap 

Att fatta beslut, lösa problem, läsa och skriva. 
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2.3.3.17 Att hantera stress och andra psykologiska krav  

Samtal, social kontakt, tillsyn. Tillägg: Behovet ska i första hand 

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

tillgodoses genom telefonservice och i tredje hand beviljas ett besök 

under insatsen ”att hantera stress och andra psykologiska krav”. 

2.3.3.18 Att skapa och behålla relationer  

Grundläggande mellanmänskliga interaktioner 

Att samspela med människor på ett i sammanhanget socialt lämpligt sätt 

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

reagera på andras känslor. 

Innefattar: 

Att visa respekt, värme, tacksamhet och tolerans i förhållanden, att 

svara på kritik och sociala signaler och att använda lämplig fysisk 

kontakt. 

Sammansatta mellanmänskliga interaktioner 

Att bibehålla och hantera interaktioner med andra människor på ett i 

sammanhanget och socialt lämpligt sätt såsom att reglera känslor och 

impulser reglera verbal och fysisk aggretion, handla oberoende i 

sociala interaktioner och att handla i överensstämmelse med sociala 

regler och konventioner. 

Innefattar: 

Att bygga upp och avsluta relationer, interagera i överensstämmelse 

med sociala 

regler, reglera beteenden i interaktioner och behålla socialt avstånd. 

Att ha kontakt med okända personer 

Att engagera sig i tillfälliga kontakter och förbindelser med okända 

personer för särskilda syften såsom att fråga efter vägen eller göra 

ett inköp, formella relationer, att skapa och bibehålla specifika 

relationer i formella sammanhang såsom med arbetsgivare, 

yrkesutövande eller servicegivare. 

Innefattar: 

att ha kontakt med makthavare, underordnade och jämställda 

personer. 

Informella sociala relationer 

Att ha relationer med andra såsom otvungna relationer med 

människor som bor på samma ort eller med medarbetare, elever, 

lekkamrater och människor med likartad bakgrund eller yrke. 

Innefattar: 

informella relationer med vänner, grannar, bekanta, personer man 

bor tillsammansmed och kamrater 
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2.3.3.19 Aktiviteter och delaktighet 

Familjerelationer 

Att skapa och bibehålla släktskapsrelationer såsom med medlemmar av 

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

relationer såsom kusiner, sysslingar eller lagliga vårdnadshavare. 

Innefattar: 

föräldra-barn- och barn-föräldrarelationer, syskon och vidare 

släktrelationer 

Intima relationer 

Att skapa och bibehålla nära eller romantiska relationer mellan 

personer såsom mellan man och hustru, mellan älskande eller 

sexualpart. 

Innefattar: 

romantiska, äktenskapliga och sexuella relationer 

2.3.3.20 Ledsagning för att sköta kroppsvård och egen hälsa 

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

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

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

behöver hjälp i kommunikationen med läkaren. 

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

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

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

sociala liv och möjligheter till förflyttning och stöd. 

2.3.3.21 Förflyttning  

Exempelvis vändning och trappträning. 

2.3.3.23 Avlösning hemtjänsttaxa 

Vid behov av tillfälligt utökad avlösning, beviljas avlösning enligt taxa för t.ex. 

anhörigs läkarbesök, högtidstillfällen, begravning etc. 

2.3.3.24 Trygghetslarm 

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

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

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

kan hantera larmets funktioner. Om larmet används felaktigt bör det 

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

Kommunen tar ut en fast avgift per månad för trygghetslarm. 

NY 2.3.3.25 Trygghetskamera -ej klar 
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2.3.4 Bostad i särskilt boende 

Socialtjänstlagen utgår från att varje individ först och främst ska ges 

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

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

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

omvårdnads- och trygghetsbehov som inte låter sig planeras och 

schemaläggas från hemtjänsten/boendestödet och hemsjukvården. Alla 

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

 

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

det egna hemmet. 

 

För samtliga boendeformer enligt SoL gäller att boendet och omvårdnaden 

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

Boendeformerna för bostad i särskilt boende i Munkedals kommun är 

utformade som vård- och omsorgsboende. Boendeformerna kan utifrån behov 

riktas mot demens, psykiatri och somatik. 

 

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

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

blir garanterad en skälig levnadsnivå. Detta är ett högkostnadsskydd som 

regleras enligt den s.k. maxtaxan. 

2.3.4.1 Önskemål om ett specifikt särskilt boende 

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

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

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

avslag ges på det specifikt önskade boendet. 

2.3.4.2 Parbogaranti 

Socialtjänstlagen ger makar och sammanboende rätten att bo tillsammans på 

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

det. För att det ska vara möjligt krävs att ett beslut om medboende tas enligt 

SoL, vilket också gör det möjligt att överklaga detta beslut. Beslutet innebär 

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

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

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

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

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

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

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

då utförs av personal på boendet. 

2.3.4.3 Makars ansökan om särskilt boende 

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

för sig. (Se 2.3.4 Bostad i särskilt boende) 
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I de fall då ena maken/makan får avslag på ansökan om särskilt boende, kan 

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

särskilda boendet (se 2.3.4.2 Parboendegaranti).  

2.3.4.4 Önskemål om att flytta till annat särskilt boende 

Den enskilde som önskar flytta till annat särskilt boende kontaktar 

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

särskilt boende i annan kommun kan enhetschef/biståndshandläggare vara 

behjälplig med en ansökan. 

2.3.4.5 Sökanden tackar nej till erbjudande om särskilt boende 

Om sökanden tackar nej till erbjudandet om särskilt boende som tillgodoser 

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

/avlösningsplats avslutas vistelsen och sökanden får återgå till den ordinära 

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

anvisning. 

Välfärdsnämnden har inget kostnadsansvar för en vårdtagare enskild som 

är utskrivningsklar och som själv vill kvarligga på sjukhus istället för att 

acceptera erbjudande om plats i särskilt boende eller hemtjänstinsatser. 

Enligt kommunens mål gäller kvarboendeprincipen både vid eget boende och 

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

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

gäller framför allt om en enskild utvecklar ett sjukdomsbeteende som kräver 

specialutbildad personal och anpassat boende endast finns tillgängligt på ett 

eller ett par ställen i kommunen. 

Behovet kan initieras av anhöriga eller enhetschef. Eventuellt beslut om 

flyttning skall alltid föregås av en vårdplanering tillsammans med den enskilde 

och dennes eventuelle företrädare. 

2.3.4.6 Sökande från annan kommun 2 kap. 3 § SoL 

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

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

utifrån den enskildes omvårdnadsbehov och ska behandlas som att den 

enskilde är boende i kommunen. Därvid skall omständigheten att den 

sökandes behov kan tillgodoses i hens nuvarande hemkommun ej tas i 

beaktande. 

Av förarbetena till lagen anges att omfattande vård- och omsorgsinsatser 

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

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

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

är av övergående karaktär. 
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2.4 Jämkningar 8 kap. 2 § SoL 

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

kommunen fastställd taxa eller hyresförhandlingar. När avgiften fastställs ska 

den enskilde garanteras ett förbehållsbelopp för egna behov. 

 

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

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

eventuell omvårdnadsavgift jämkas under tre månader. Vid avgiftsberäkning 

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

av makars sammanlagda inkomst ligga till grund för beräkningen. Om 

vårdtagarens inkomster är lägre än hemmavarande makes räknas avgiften 

endast på vårdtagarens inkomster. 

2.5 Avgiftsbefrielse 4 kap. 2 § SoL 

Avgiftsbefrielse beviljas normalt inte utan hänvisning sker till beslut om 

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

3. LSS 

Vägledning för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

3.1 Samlingsbegreppen funktionshindrad och 

funktionsnedsättning 

I vägledningen används begreppet "funktionsnedsättning” och 

"funktionshinder" som samlingsbegrepp. En funktionsnedsättning innebär 

nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och funktionshinder 

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

 

3.1.1 LSS - utgångspunkter i lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 

varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de 

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

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

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

 

LSS är en kompletterande lagstiftning som träder in när annan lagstiftning 

inte räcker till för att garantera den funktionshindrade goda levnadsvillkor. 

Därför kallas LSS för plus-lag. En begäran om stöd och service från en person 
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som ingår i lagens personkrets ska i första hand prövas enligt LSS om det är 

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

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

3.1.2 Avslag på ansökan 

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

motivering. Beslut enligt socialtjänstlagen kan överklagas till förvaltningsrätt. 

Överklagan ska inkomma till handläggare inom tre veckor efter att den 

enskilde har tagit del av beslutet. 

3.1.3 Kommunens rapporteringsskyldighet 

Kommunen har en rapporteringsskyldighet gentemot länsstyrelsen 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej verkställda gynnande 

beslut. Rapporteringsskyldigheten gäller samtliga former av beslut om insats 

enligt LSS som inte kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum. 

Rapportering ska ske en gång per kvartal till länsstyrelsen IVO, 

kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Beslut som tidigare 

rapporterats som ej verkställda ska meddelas när de verkställs. 

Se vidare ”Rutin för rapporteringsskyldighet och särskild avgift enligt 

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

ledningsgruppen 2006-09-04. Se även meddelandeblad från 

Socialstyrelsen, augusti 2006 ”Nya bestämmelser om 

rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 

socialtjänstlagen”. 

3.1.4 Grundläggande värderingar 

Omsorgen om funktionshindrade i Munkedals kommun ska präglas av 

socialtjänstlagens och LSS grundläggande värderingar, synsätt och 

förhållningssätt samt kommunstyrelsens uttalade mål. Samhällets socialtjänst 

vilar på demokratins och solidaritetens grund. 

Detta innebär att den enskilda människan 

 skall ges stöd att leva ett självständigt liv

 har eget ansvar för att klara sin livsföring (för sitt eget liv)

 har rätt till integritet

 har rätt att föra sin egen talan

 skall vara delaktig

Funktionshindrade med behov av hjälp och stöd skall 

 bemötas med respekt i dialog

 ges insatser endast om den enskilde själv begär det
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 få sina behov individuellt prövade, tillgodosedda och anpassade 

 vara fullt delaktig i insatsernas utformande och utförande 

 få insatserna utformade så att de är lätt tillgängliga 

 få insatserna utformade så att de stärker förmågan att leva ett 

självständigt liv 

3.1.5 Allmänna principer 

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

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

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

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

funktionsnedsättningar. 

 

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

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

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

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

Handläggaren är skyldig att informera den enskilde om detta. 

 

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

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

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

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

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

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

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

enskilde informeras om alternativen och erbjudas att ansöka om detta. 

 

Av specialmotiveringen till 4 § LSS (proposition 1992/93:159 s 171) framgår: 

”En framställan om stöd och service från en person som tillhör lagens 

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

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

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

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

nödvändigt att samtidigt pröva om det därutöver behövs insatser enligt 

socialtjänstlagen.” 

 

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

kommunen kan erbjuda stöd i andra former under förutsättning att den 

enskildes behov kan tillgodoses och skälig levnadsnivå tillförsäkras. 

3.1.6 Föräldrars ansvar för barn med funktionshinder 

Föräldrar/vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har ansvar, 

liksom andra vårdnadshavare (enligt föräldrabalken) för barnets personliga 

förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. 
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Vårdnadshavaren ska också svara för att barnet får den tillsyn som behövs 

med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. 

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

stor vikt att ett samarbete sker mellan avdelningarna Individ- och 

familjeomsorg och Omsorg om funktionshindrade. Det krävs ibland 

specialistkompetens och insatser från flera avdelningar. Om vårdnadshavaren 

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

kunskap. 

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

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

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

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

handläggarens ansvar att så långt som möjligt informera, motivera och 

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

stödfamilj eller familjehem. 

3.2 Personkrets 

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

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga

funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av

yttre våld eller kroppslig sjukdom, ej demens eller missbruk.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska

funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande,

om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

3.2.2 Personkretsutredning 1 § LSS 

En personkretsutredning kan vara komplicerad och kräva att man samlar in 

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

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

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

den enskilde tillhör någon personkrets krävs ingen omfattande utredning med 

intyg/underlag från specialister. Däremot ska ställningstagande till 

personkrets alltid göras och dokumenteras i samband med beslut om insats. 
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Alla personer med funktionsnedsättningar tillhör inte LSS personkrets. Därav 

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

tre olika personkretsar varav personkrets 1 och 2 är diagnosstyrda medan 

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

livsföringen, orsakat av funktionsnedsättningar, oavsett diagnos. Ett beslut 

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

samband med bedömning av personkrets för barn vars utveckling kan vara 

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

på sikt. 

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

intygsskrivaren och begär förtydligande. Intyg kan inhämtas från olika 

experter utöver läkare och psykolog. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan 

bidra med viktig information om en persons funktionsnedsättning i det dagliga 

livet. 

Personkretsbedömningen ska alltid göras före beslut om insats. Bedömning av 

personkrets utgör en del av beslutet och går att överklaga. 

Personkretsfrågan ska tillmätas stor betydelse i utredningsfasen. 

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

bedömts ingå i LSS personkrets ska erbjudas prövning enligt SoL. 

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

få skriftligt avslag på sin ansökan om insats enligt LSS. 

3.2.3 Fastställande av personkretstillhörighet 

3.2.3.1 Personkrets 1 

Diagnos och intyg om utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

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

handläggare. Vid bedömning av funktionshindrets omfattning och 

konsekvenser för den enskilde skall psykologiska, sociala, pedagogiska och 

medicinska faktorer vägas samman. 

En pedagogisk utredning från lärare, förskolepersonal, elevvårdsteam eller 

liknande kan också vara ett viktigt komplement. Beträffande de 

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

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

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

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

rubriken ”Personkrets 3” i detta kapitel). 

För att en person ska omfattas av personkrets 1 krävs att utvecklings-

störningen funnits före ca 16 års ålder. 

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

utredning att utvecklingsstörningen funnits före 16 års ålder. I dessa fall får 
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man fästa stor vikt vid närståendes beskrivningar och även konsultera 

vuxenhabiliteringen vid behov. 

3.2.3.2 Personkrets 2 

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

med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som följd. Utredningen skall 

styrka hjärnskada och begåvningsmässigt funktionshinder. Det krävs intyg av 

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

begåvningsmässiga funktionshindret. Utlösande faktorer ska vara sjukdomar 

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

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

Vissa psykiska sjukdomstillstånd som också kan ge begåvningsmässiga 

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

Inte heller sjukdomar som är en följd av missbruk av beroendeframkallande 

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

personkrets 3. Personkrets 2 är diagnosstyrd. 

3.2.3.3 Personkrets 3 

Personkrets 3 omfattar personer som har stora, varaktiga och omfattande 

fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på 

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

långvariga såväl habiliterings- som rehabiliteringsbehov. 

Denna personkrets är inte diagnosstyrd utan bedömningen får inriktas på 

omfattningen av svårigheter i den dagliga livsföringen. Vad som orsakar 

svårigheterna har dock en underordnad betydelse.  

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

funktionshindret.  

 Vilken förmåga den enskilde lider förlust av

 Att varaktigheten är överskådlig över tid

 Att funktionshindret inte beror på normalt åldrande

 Att funktionshindret är stort och varaktigt

 Att funktionshindret förorsakar betydande svårigheter i den dagliga

livsföringen

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

är uppfyllda. 

Med varaktig funktionsnedsättning avses enligt propositionen att det inte ska 

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

hand skall tillförsäkra personer med livslånga eller mycket långvariga 

funktionsnedsättningar det särskilda stöd som de behöver för att bygga upp 

och bibehålla levnadsvillkor som är likvärdiga med andra människors. 
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Kriteriet funktionsnedsättningar som inte tillhör det normala åldrandet 

används huvudsakligen vid bedömning av personkretstillhörighet av äldre   

 

Med stora funktionsnedsättningar avses enligt propositionen att 

funktionsnedsättningen skall ha en sådan karaktär eller omfattning att det 

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

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

mycket beroende av hjälpmedel eller har återkommande behov av annan 

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

hygienen, förflytta sig eller meddela sig. 

 

Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen avses enligt 

propositionen att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner 

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

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

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

ekonomi. 

 

För personer med flera funktionsnedsättningar måste den samlade effekten 

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

service” samt ”betydande svårigheter i den dagliga livsföringen” förväxlas 

med begreppet ”behov av hjälp med grundläggande behov”, som är en 

förutsättning för rätten till personlig assistans enligt LSS. 

 

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

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

används i prövningen av personkrets 3. 

3.3 Rätten till insatser enligt 7 § LSS 

3.3.1 Allmänna principer 

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

förutsättning att: 

 personen vill ha insatsen 

 personen behöver sådan insats 

 behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt 

 

Den enskildes behov av insatsen bedöms alltid utifrån hans/hennes 

individuella situation. Normaliseringsprincipen ska vara vägledande. 

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

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

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

funktionsnedsättning. 

 

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

led i behovsbedömningen prövas om behovet kan avhjälpas eller minskas 
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genom andra åtgärder t.ex. bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel eller 

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

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

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

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

den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt. 

3.3.2 Vem kan ansöka om insatser med tillämning av 

8 § LSS 

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

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

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

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

göras av vårdnadshavare.  

3.4 Insatser enligt 9 § LSS 

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

3.4.1 Insatser för särskilt stöd och service är: 

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

kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och

varaktiga funktionsnedsättningar (9 § 1)

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga

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

av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om

assistansersättning (9 § 2)

3. ledsagarservice (9 § 3)

4. biträde av kontaktperson (9 § 4)

5. avlösarservice i hemmet (9 § 5)

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

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

anslutning till skoldagen samt under lov (9 § 7)
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8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet (9 § 8)

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

bostad för vuxna (9 § 9)

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar

förvärvsarbete och inte utbildar sig (9 § 10)

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

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

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

informeras om möjligheten att ansöka enligt SoL. Detsamma gäller 

personkrets 3 och insatsen daglig verksamhet som i LSS enbart omfattar 

personkretsarna 1 och 2. 

3.4.1.1 Omvårdnad 9 § c LSS 

 Omvårdnad ingår i följande insatser enligt LSS:

 Avlösarservice

 Korttidsvistelse

 Korttidstillsyn

 Familjehem

 Bostad med särskild service för barn och ungdomar

 Bostad med särskild service för vuxna

 Daglig verksamhet

Den enskildes individuella psykiska och fysiska behov skall kunna tillgodoses 

genom omvårdnaden. 

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

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

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

kommunicera med andra liksom att klara personliga inköp. 

Omvårdnadsbegreppet innebär också ansvar för att hjälpa den enskilde att få 

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

ge stöd till att sköta egenvård. 

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

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

funktionshindrade polisanmäls, så att brotten i vederbörlig ordning blir 

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

offentlighets- och sekretesslagen. 

3.4.1.2 Rådgivning och annat personligt stöd 9 § 1 LSS 

I Munkedal ansvarar Handikappförvaltningen Habiliteringen och hälsa i 

Västra Götalandsregionen för insatsen ”Råd och stöd” enligt 9 § 1 LSS.  
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https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/lss/  

Ansökan om råd och stöd enligt LSS görs hos: 

Habilitering & Hälsa 

Råd och stöd 

Regionens hus 

452 87 Mariestad 

Habilitering & Hälsa  

Regionens hus 

Stationsgatan 3 

541 80 Skövde 

Växeltelefon: 010 - 441 00 00 

3.4.1.3 Personlig assistent 9 § 2 LSS 

Begreppet personlig assistent innebär biträde av personlig assistent eller 

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

stora hjälpbehov av personlig karaktär har möjlighet att erhålla ett personligt 

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

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

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

förflytta sig eller för att kommunicera med andra. 

Den som får personlig assistans har rätt att få hela hjälpbehovet (alla sina 

behovsområden) tillgodosett inom ramen för denna insats. En grundläggande 

tanke bakom insatsen personlig assistent är att den skall vara en 

sammanhållen insats som i sig innefattar andra insatser, vilket ger 

samordning och kontinuitet som skall begränsa antalet personer som utför 

insatsen. 

LSS är lagrummet som reglerar insatsen för grundläggande behov under 20 

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

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

Försäkringskassan är huvudman för handläggning enligt SFB. 

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

försäkringskassan och en prövning av behovet görs på likadana grunder 

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

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

Barn 

Även barn med svåra funktionsnedsättningar kan få personlig assistans. Här 

är det oftast fråga om ett omfattande omvårdnadsbehov under hela eller 

stora delar av dygnet. Insatsen ges när föräldraansvaret i kombination med 

t.ex. vårdbidrag, avlösarservice, förskola och skola inte räcker.
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Barns rätt till personlig assistans skall ske enligt samma kriterier som för 

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

funktionsnedsättningars behov av insatser enligt LSS och föräldraansvaret 

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

funktionsnedsättningar i motsvarande ålder. 

 

Förälder som har fått vårdbidrag beslutat av försäkringskassan och som 

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

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

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

vårdbidraget reduceras när personlig assistans är beviljad. Förälder har 

ansvar att informera försäkringskassan om förändrade förhållanden. 

 

Föräldrar med funktionsnedsättningar 

Omvårdnad av barn till person med funktionsnedsättningar är som huvudregel 

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

principiellt inte en uppgift för förälderns personliga assistent” enligt 

propositionens specialmotivering sidan 176). Under spädbarnsåret, under 

anknytningsprocessen, är barnet känslomässigt och praktiskt totalt beroende 

av någon av sina föräldrar. 

 

Föräldraförsäkringen ger båda föräldrarna rätt att använda dess förmåner. 

Därefter träder andra samhällsförmåner in såsom barnomsorg. Undantag kan 

göras under spädbarnsåret, assistenten kan hjälpa den funktionshindrade att 

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

dvs. vara en hjälp för föräldern att vara förälder. 

 

3.4.1.4 Särskilda skäl för personlig assistans  

Barnomsorg och skola 

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

funktionsnedsättningar har ofta särskilda behov av stöd i barnomsorg, skola 

och under fritid. Om barnets behov inte tillgodoses inom ramen för ordinarie 

verksamhet, bör det vara huvudmannens uppgift att se till att resurser tillförs 

verksamheten med hänsyn till barnets behov. Det kan t.ex. innebära att 

personaltätheten höjs eller att verksamheten tillförs specialpedagogiskt stöd. 

En annan åtgärd kan vara elevassistans”. Skollagen (2010:800) 

 

Insatsen personlig assistans skall alltså inte ersätta den personal som krävs 

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

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

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

 stora omvårdnadsbehov 

 ett barn/elev ofta måste utebli från verksamheten 

 barnet är i behov av personlig assistent såväl i anslutning till 

verksamheten som i hemmet 
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Daglig verksamhet 

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

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

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

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

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

verksamhet. Det kan undantagsvis beviljas personlig assistans, såväl enligt 

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

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

särskilda personen skall vara nödvändig för den enskildes kommunikation. 

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

särskilda skäl anses föreligga skall de styrkas av läkare med 

specialistkompetens. 

 

Resursbrist inom daglig verksamhet skall inte lösas genom att insatsen 

personlig assistans beviljas. 

 

Vistelse på sjukhus 

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

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

vistelse på 

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

beviljad om: 

 karaktären av funktionshindret gör det särskilt angeläget 

 hälsotillståndet kräver att ett starkt begränsat antal personer med 

ingående kunskap om den enskilde bör finnas till hands 

 den enskildes möjligheter att kommunicera kräver att ett starkt 

begränsat antal personer med ingående kunskap om den enskilde bör 

finnas till hands. 

 

Behovsbedömningen görs när det gäller LSS av kommunens LSS-

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

  

Personlig assistans till personer över 65 år 

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

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

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

av bistånd enligt socialtjänstlagen. 

 

Tillfälligt utökat behov av personlig assistans 

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

om assistans) berättigar inte till ökad statlig assistansersättning. Kommunen 

har ansvaret för den tillfälliga utökningen av assistansen. 

 

Personlig assistans i bostad med särskild service 

I särskilt boende (9 § 8 LSS, 9 § 9 LSS, 4 kap 1 § SoL) ska det finnas ett 
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basstöd som tillgodoser den enskildes behov. 

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

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

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

assistans beviljas för de omvårdnads- och assistansbehov som inte tillgodoses 

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

med personlig assistans där servicebostaden står för ett visst basstöd som 

komplement till den personliga assistansen. I särskilt anpassad bostad kan 

personlig assistans beviljas. 

Gemensamt ansvarstagande när någon i ett hushåll är funktionshindrad  

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

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

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

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

assistenten/vårdbiträdet ta över den icke funktionshindrade makens/makans 

ansvar för det gemensamma hushållet. 

Samma principer bör tillämpas för: 

 par som sammanbor

 par som ingått partnerskap

 person med funktionsnedsättning med delat hushåll

 person med funktionsnedsättning med hemmavarande barn över 18 år

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

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

befinna sig på annan plats. 

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

funktionshindrades omvårdnad. Vid bedömningen av omvårdnadsbehov ska 

bedömningen göras som om den funktionshindrade var ensamstående. Den 

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

informeras om möjligheterna till hemvårdsbidrag eller anhöriganställning 

samt om möjligheter till korttidsvistelse och avlösarservice. 

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

Avräkningsperiod för assistanstiden är 6 månader, dvs. med utgångspunkt 

från gällande datum då beslutet trädde i kraft. 

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

inklusive assistanstid för fritidsaktiviteter. Därefter kan den enskilde fritt 

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

assistanstimmarna utförda inom kalendermånaden eller spara en del av sina 

assistanstimmar till ett specifikt tillfälle. Tid som inkluderar städning, tvätt, 
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inköp och liknande uppgifter räknas in i det totala behovet av personlig 

assistans. 

Kommunen har det ekonomiska ansvaret för assistans de 20 första timmarna 

per vecka. Försäkringskassan beslutar om rätt till assistansersättning och 

debiterar sedan kommunen för de första 20 timmarna. 

Kommunens ersättningsnivå för personlig assistans enligt LSS följer samma 

nivå som försäkringskassan tillämpar vid ersättning enligt SFB (tidigare 

LASS). 

Den enskilde kan hos försäkringskassan ansöka om förhöjd ersättning. 

Ansökan initieras av verksamhetsansvarig. 

De funktionshindrade som omfattas av LSS men som saknar grundläggande 

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

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

hjälp i hemmet kan också vara aktuellt. 

Avtal mellan Munkedals kommun och assistansberättigad m.m. 

Om den enskilde vill anlita Munkedals kommun som utförare av den 

personliga assistansen skall ett avtal mellan kommunen och den enskilde 

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

omkostnadsersättning, uppsägningstid och rekrytering. 

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

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

3.4.1.6 Ledsagarservice 9 § 3 LSS 

Insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS avser att ge funktionshindrade 

personer ökade möjligheter att genomföra enklare aktiviteter och att bryta 

social isolering. Vid utredningen om behov av ledsagarservice ska behovet 

grundas på den enskildes behov av ledsagning för enklare aktiviteter i 

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

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

individuella behovet avgör när insatsen ska ges samt hur omfattande insatsen 

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

ledsagarservice. Givetvis varierar behovet av ledsagarservice utifrån den 

funktionshindrades intressen och aktiviteter. Det ska även beaktas att en 

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

samhällslivet än en person i hög ålder. 

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

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

service enligt LSS ska få sina behov av ledsagning tillgodosedda genom 
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personal i boendet. Regeringsrätten (RÅ 1995 ref 47) har dock bedömt att det 

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

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

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

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

klarar utan någon ledsagare vid sin sida. 

Resor/ledsagning som inte ryms i det befintliga beslutet 

Ibland händer det att omfattningen av redan beviljad ledsagning eller annan 

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

tillfällen ska en ny ansökan för det specifika tillfället göras till 

biståndshandläggaren. 

Föräldraansvaret när det gäller funktionshindrade barn och ungdomar 

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

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

de insatser som går utöver vad som är normalt för ett barn i samma ålder, 

utgör grunden för bedömningen av stödinsatser.  

Verkställighet 

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

enhetschef. En genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde. 

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

verkställas och omfattning i timmar. 

3.4.1.7 Kontaktperson 9 § 4 LSS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

av juridisk karaktär. 

Normalt beviljas ej biträde av kontaktperson för person som har ett 

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

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

behovet normalt skall tillgodoses inom ramen för boendet. Normalt beviljas 

inte heller kontaktperson till person som har personlig assistans eller 

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

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

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

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

kontaktpersoner för ungdomar med behov av individuellt stöd på grund av 

social problematik. 

Verkställighet 

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

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

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

verkställas i form av antal träffar och telefonsamtal.  

Ersättning, arvode och omkostnadsersättning följer Sveriges Kommuner och 

Landstings rekommendation för respektive kalenderår. Detta formuleras i ett 

avtal mellan kommunen och kontaktpersonen. 

3.4.1.8 Avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS 

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

tillfälligt avlastar och tar över omvårdnaden från anhöriga eller andra 

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

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

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

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

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

tillhöra den närmaste familjekretsen. Familjehemsföräldrar är i detta fall att 

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

Avlösarservice beviljas med ett antal timmar per månad efter en individuell 

prövning. Beviljade timmar för avlösarservice kan inte sparas över ett 

månadsskifte. Avräkning görs månadsvis. 

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

den funktionshindrades behov. Avlastningen för anhöriga måste också bli bra 

för den funktionshindrade. Samtliga beviljade och sökta insatser skall beaktas 

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

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

viktigt att det funktionshindrade barnet möts med få kontaktytor och bra 

struktur. 

Om den enskilde beviljats personlig assistent, beviljas i normalfallet ej 

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

beviljats korttidsvistelse eller andra insatser. 
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Det finns inga riktlinjer för omfattningen av insatsen avlösarservice utan det 

individuella behovet styr. 

Verkställighet 

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

enhetschef. En preciserad genomförandeplan görs upp tillsammans med den 

enskilde. Insatsen utgår från målsättningen i beslutet. Planen beskriver vad 

som skall verkställas. 

3.4.1.9 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9 § 6 LSS 

Korttidsvistelse är en insats till föräldrar eller annan vårdare som har 

hemmavarande barn, ungdom eller vuxen som är funktionshindrad samt för 

den funktionshindrade själv. Vistelsen skall erbjuda såväl behov av avlösning 

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

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

i stödfamilj eller som läger. För små barn bör man i första hand överväga 

korttidsvistelse i form av stödfamilj. För att verksamheten skall kunna planera 

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

behöver insatsen. Korttidsvistelse planeras i samråd med familjen och kan 

beviljas för enstaka tillfällen eller som en regelbunden insats. 

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

den tid som den enskilde vistas i det egna hemmet. 

Vid bedömningen av korttidsvistelse skall den funktionshindrades perspektiv 

beaktas. Hänsyn tas till den funktionshindrades bästa och med utgångspunkt 

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

uppmärksammas vid behovsbedömningen och beviljande av insatser. Hänsyn 

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

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

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

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

enlighet med bestämmelserna i SoL, oavsett om korttidsvistelse beslutats 

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

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

LSS 24 § a. 

Verkställighet 

När beslut fattats om korttidsvistelse upprättas en genomförandeplan.  

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

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

och från korttidsvistelsen samt mat bekostas av den enskilde eller dess 

vårdnadshavare. 
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Ersättning, arvode och omkostnadsersättning till stödfamilj följer Sveriges 

Kommuner och Landstings rekommendation för respektive kalenderår. 

3.4.1.10 Korttidstillsyn för skolungdom 9 § 7 LSS 

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar kan behöva en trygg 

situation och en meningsfull sysselsättning före och efter själva skoldagen 

samt under skollov. 

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

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

korttidstillsyn enligt LSS. 

All korttidstillsyn ska utformas med utrymme för flexibla lösningar och utgå 

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

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

i olika typer av ordinarie utbud av fritidsverksamheter för barn/ungdomar. 

Verkställighet 

När beslut fattats om korttidstillsyn upprättas en genomförandeplan. I planen 

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

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

korttidstillsynen samt mat bekostas av den enskilde eller dess 

vårdnadshavare. 

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

Ett av socialtjänstens främsta mål är att skapa förutsättningar för att 

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

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

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

Insatsen ska ses som ett komplement till boendet i föräldrahemmet. 

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

skolgång på annan ort. 

Vårdnadshavare eller god man/förmyndare ska alltid erbjudas att vara 

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

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

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

stärka stödet till föräldrarna. 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar 

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

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

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

kultur- och fritidsverksamhet ingår som del i boendeinsatsen. 

En förutsättning är att vårdnadshavaren samtycker till placeringen. 
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I en bostad med särskild service bor några barn eller ungdomar tillsammans i 

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

runt. 

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

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

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

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

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

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

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

vardagsliv. 

Boende i familjehem 

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

familjehem den insats som i första hand ska prövas. Familjehem innebär att 

barnet bor hos en annan familj än den egna. Gränsen mellan stödfamilj och 

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

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

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

som väljs ska alltid se till barnets bästa. 

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

uppföljning av insatsen samt stöd till föräldrar och familjehemmet ske i 

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

SoL. 

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

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

LSS. 

En familjehemsplacering kan även beslutas enligt LVU om vårdnadshavaren 

inte samtycker och en placering utanför hemmet anses nödvändig. Ansvaret 

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

vårdnadshavaren, ligger alltid på individ- och familjeomsorgen. 

Verkställighet 

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

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

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

upp minst en gång per år. 

Ersättning, arvode och omkostnadsersättning till familjehem följer Sveriges 

Kommuner och Regionens rekommendation för respektive kalenderår. 
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3.4.1.12 Bostad med särskild service för vuxna 9 § 9 LSS  

 

Allmänna principer och förutsättningar 

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

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

kommunen för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med 

sjuksköterskenivå och även rehabilitering/habilitering av arbetsterapeut och 

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

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

fast personalstöd. 

 

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

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

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

de hyresrättsliga förhållandena i bostad med särskild service hänvisas till kap 

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

rättstillämpning och handläggning”). Huvudformerna för bostad med särskild 

service är gruppbostad och servicebostad. I såväl gruppbostad som 

servicebostad ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 

som en del av insatsen. 

 

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

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

gällande utveckling och nytänkande kring bostäder med särskild service, 

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

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

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

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

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

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

möjlighet att erbjuda mer traditionella boendeformer för den som föredrar 

det. 

 

Tidsbegränsat beslut om boende 

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

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

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

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

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

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

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

boendet inte förlängs efter prövotiden. Personen får ett andrahandskontrakt 

utan besittningsskydd under den tid som anges i beslutet. 

 

Gruppbostad 

Med gruppbostad avses bostäder med gemensamhetsutrymmen och där 

service och vård kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett 
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bostadsalternativ för funktionshindrade som har ett så omfattande tillsyns- 

och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal dygnet runt.  

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

samt kultur- och fritidsverksamhet ingår som del i boendeinsatsen.  

Syftet med gruppbostaden är att vuxna funktionshindrade, som inte klarar 

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

föräldra-hemmet och skapa sig ett eget hem. 

Servicebostad 

En servicebostad utgörs av fullvärdiga lägenheter som är geografiskt samlade. 

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

samt kultur- och fritidsverksamhet ingår som del i boendeinsatsen. 

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

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

anslutning till denna lokal kan även personalens bas inrymmas. 

Bostad med särskild service i form av servicebostad är en insats som kan vara 

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

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

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

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

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

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

tillgodoses med personlig assistans i kombination med den extra trygghet och 

service som kan erbjudas i en servicebostad.  

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

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

behövs utöver den personliga assistansen. 

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

och sina egna omkostnader. 

Särskilt anpassad bostad 

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

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

utan fast bemanning, kan detta vara att föredra framför servicebostad eller 

gruppbostad. I förekommande fall är det en fråga om en egen bostad i ett 

vanligt bostadsområde. Omvårdnad samt kultur- och fritidsverksamhet ingår 

inte som del i boendeinsatsen. 

Behovsprövat stöd och service som ledsagarservice, hjälp i hemmet och 

personlig assistans kan utgå till den som bor i särskilt anpassad bostad inom 

ramen för SoL, LSS och LASS. 
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Verkställighet 

När beslut fattats om bostad med särskild service för vuxna upprättas en 

genomförandeplan. I planen framgår vad som ska göras, vem som ska göra 

vad, när och hur. Insatsen bedrivs målinriktat och ska följas upp minst en 

gång per år. 

3.4.1.13 Daglig verksamhet 9 § 10 LSS  

Allmänna principer 

Den som till följd av sin funktionsnedsättning saknar sysselsättning utanför 

hemmet kan få daglig verksamhet enligt LSS. Vid erbjudande om plats i 

daglig verksamhet skall den enskildes utbildningsbakgrund och 

intresseinriktning ha stor betydelse. 

När en funktionshindrad person får daglig verksamhet ska man i den 

individuella planeringen överväga den enskildes möjligheter att få arbete på 

den öppna marknaden eller i skyddade former eller börja studera. Den 

enskilde ska få det stöd han/hon behöver i kontakter med 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan, utbildningsansvariga och andra 

verksamheter som kan medverka till habilitering/rehabilitering mot arbete och 

studier. 

Daglig verksamhet som insats enligt LSS 

Den som tillhör LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. 

För personer som uppnått pensionsåldern upphör platsen och den enskilde 

erbjuds daglig sysselsättning i öppen form för att motverka passivisering och 

isolering. Habiliteringsersättning utgår inte till personer som uppnått 

pensionsålder. Den som har daglig verksamhet enligt LSS får 

habiliteringsersättning. Daglig verksamhet är avgiftsfri för den enskilde. Dock 

utgår avgift för lunch. I insatsen daglig verksamhet enligt LSS ingår 

omvårdnad. 

För den som ej kan ta sig till och från daglig verksamhet anlitas Västtrafik. 

Resorna betraktas som omsorgsresor. Munkedals kommun tar ut en avgift för 

resorna motsvarande månadsavgiften för bussresor (SN §129/07). 

Verkställighet 

När beslut fattats om daglig verksamhet upprättas en genomförandeplan.  

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

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

3.4.1.14 Individuell plan 10 § LSS 

I samband med att man beviljas en insats enligt LSS ska den enskilde 

informeras om att han/hon kan begära att en individuell plan enligt LSS § 10 

upprättas. En individuell plan kan beskrivas som den enskildes egen ”karta” 

med syftet att ge överblick över planerade och beslutade insatser. Den kan 
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även användas för att ge överblick över en begränsad del av aktuella insatser. 

Det är den enskilde som begär att en individuell plan ska göras och som avgör 

planens omfattning. Det innebär att ansvarig handläggare, om den enskilde 

lämnar sitt samtycke, skall verka för att få kunskap om andra myndigheters/ 

vårdgivares planer och åtgärder. Dessa kan med fördel tas med i den 

enskildes individuella plan enligt LSS. Den individuella planen ska fortlöpande, 

minst en gång per år, följas upp och utvärderas. 

 

Syfte 

Den individuella planen ska garantera inflytande och full delaktighet i 

planeringen av insatserna. Den ska också underlätta samordning av 

insatserna för den enskilde från olika verksamheter/vårdgivare. 

 

Metod 

När man upprättar en individuell plan bör man eftersträva administrativt 

enkla former. Frågor som klargör ansvarsgränser bör ingå i planen: ”Vem gör 

vad och när?”. 

 

Mallar kan användas som ett hjälpmedel för att ge planen struktur men man 

bör vara uppmärksam på att de kan få en styrande effekt i samspelet med 

den enskilde. Den enskilde styr över innehåll och formuleringar i planen. 

 

3.4.1.15 Förhandsbesked 16 § LSS 

Den som tillhör personkretsen och som vill flytta till en annan kommun har 

rätt att före flyttningen få besked av inflyttningskommunen om rätt till insats i 

den kommunen. Den bestämmelsen har till syfte att underlätta för 

funktionshindrade att flytta mellan kommunerna. Förhandsbeskedet gäller 

gentemot den kommun som man har bestämt sig för att flytta till. Den 

enskilde kan således inte kräva förhandsbesked från flera kommuner 

samtidigt. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-07 Dnr: VFN 2020-000133 

Handläggare: 

Catarina Dunghed 

Välfärdsförvaltningen 

Återrapportering från förstudie om särskilt boende, 

4 alternativ 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att göra en fördjupad 

utredning av alternativ fyra.   

Sammanfattning 

Projektgruppen för förstudie om byggnation om nytt särskilt boende (SÄBO) har 

gjort en snabb utvärdering av fyra olika alternativa lösningar för att tillgodose 

framtidens behov av SÄBO-platser. De fyra alternativen presenterades för den 

politiska styrgruppen 2021-03-31. Vid avrapporteringen till styrgruppen fann 

styrgruppen att alternativ fyra var det alternativ som bedömdes bäst att utreda 

vidare och mer fördjupat.  

Alternativ fyra innebär att det kommer finnas ett särskilt boende i varje kommundel 

och det kommer att vara en relativt jämn fördelning av platserna.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Vidare utredning behövs för fördjupad ekonomisk bild 

Barnkonventionen 

Ett boende i varje kommundel kan förenkla kontakten mellan den yngre och äldre 

generationen 

Folkhälsa 

Får utredas vidare 

Inga ytterligare konsekvenser 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef SHB 

Nämndsekreterare SHB 

Nämndsekreterare VFN 
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Presentation nuläget 
–

Förstudie
Särskilt boende

4 olika alternativ 
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Alternativ 1  

 120



Alternativ 1  

28

0

54 42
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FÖRDELAR I KORTHET
• Ett boende i varje kommundel med jämn fördelning av

boendeplatser i kommunen
• Nybyggt och modernt boende i Dingle med modern teknik
• Ny plats ger möjlighet för samlokalisering av verksamheter
• Lokaler på UC frigörs
NACKDELAR I KORTHET
• Detaljplanen behöver färdigställas på Tyft
• Kostnader för nybyggnation
• Tomma lokaler i Dinglegården – kontrakt måste lösas med

Grönskan
• Omfattande renoveringsbehov av två fastigheter –

Allégården och Sörbygården

Alternativ 1  

28

0

54 42
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Alternativ 2  
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Alternativ 2  

0

0

81 42

 124



Alternativ 2  

0

0

81 42

FÖRDELAR I KORTHET
• En  stor och modern fastighet som möjliggör en optimering

av personalresurser
• Nybyggt och modernt boende i Dingle med modern teknik
• Ny plats ger möjlighet för samlokalisering av verksamheter
• Lokaler på UC frigörs
NACKDELAR I KORTHET
• Detaljplanen behöver färdigställas på Tyft
• Sämre spridning av säbo-platser i kommundelarna
• Dinglegården och Sörbygården  läggs ner – kontrakt måste

lösas med Grönskan 
• Större kostnad för nybyggnation
• Allégården behöver renoveras 125



Alternativ 3  
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Alternativ 3  

28

7

0 81
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Alternativ 3  

28

7

0 81

FÖRDELAR I KORTHET
• Ett boende i varje kommundel
• Ett stort boende innebär fördelar för optimering av

personalresurser
• Detaljplanen på Tyft kan avslutas
• Grönskan kan förbli oförändrad
NACKDELAR I KORTHET
• Inga nya lokaler för övriga verksamheter som tidigare planerats ingå
• Ojämn fördelning av säboplatser i kommundelarna
• Detaljplan för Allégården måste startas
• En osäker detaljplan/projekt med flera svårigheter
• Omfattande renoveringsbehov i samtliga tre fastigheter
• Inga lokaler frigörs för utveckling av UC
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Alternativ 4  
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Alternativ 4  

28

36

0 54
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Alternativ 4  

28

36

0 54

FÖRDELAR I KORTHET

• Ett boende i varje kommundel med jämn fördelning

• Grönskan kan få i uppdrag att genomföra projektet och investeringen

NACKDELAR I KORTHET

• Kontraktet med Grönskan behöver lösas om kommunen vill ha
rådighet över projektet

• Inga nya lokaler för övriga verksamheter som tidigare planerats ingå

• Detaljplan för Dinglegården måste startas

• En osäker detaljplan/projekt med flera svårigheter

• Omfattande renoveringsbehov i samtliga tre fastigheter

• Inga lokaler frigörs för utveckling av UC
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-01 Dnr: VFN 2021-000058 

Handläggare: 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Förstudie om ombyggnation av Ekebacken 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt Välfärdsförvaltningen att beställa en 

förstudie för utredning av alternativa verksamheter som kan bedrivas på 

Ekebacken.   

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden fattade beslut om att korttidsplatser skall inrättas på 

Ekebacken(§ 87/2020 gällande budget. Beslutet innebär att Dinglegårdens 

korttidsboende flyttas till Ekebacken och att 12 årsplatser inrättas. Utöver 

korttidsverksamheten så ser förvaltningen att det finns möjlighet att samla ytterliga 

verksamheter på Ekebacken. Tilltänkta verksamheter är: 

Rehabenheten 

Hemsjukvården (HSV) 

Hemtjänst centrum (HT) 

Enhetschefer HSV och HT 

Dagverksamhet demens 

Att samla dessa verksamheter under samma tak skapar synergieffekter. Särskilt 

mot bakgrunden av att SKR och staten har träffat en överenskommelse om att 

under 2021 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- 

och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker 

hälsan. Detta medför att primärvården behöver ställa om sitt arbete vilket kommer 

att innebära: 

1. Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både

sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

2. Att flytta vården från sjukhusen och närmare patienten innebär att patienter

och invånare måste vara delaktiga i att utveckla nya arbetssätt som gör det

möjligt att flytta vården närmare patientens hem.

För en omställning till nära vård behöver synsätt och arbetssätt förändras och 

utvecklas. Allas engagemang behövs för att omställningen ska bli framgångsrik. 

Förvaltningen ser utvecklingen av Ekebacken som en del i denna omställning då 

synergieffekterna bidrar till att underlätta och optimera personalresurserna genom 

ett samarbete över gränserna. 

Utöver ovanstående så bedöms Ekebacken även att kunna fungera som ett 

evakueringsboende under perioder för renovering av andra särskilda boenden. 

Då Välfärdsförvaltningen inte på egen hand kan göra en bedömning om vilka 

anpassningar av byggnaden som är nödvändiga, så bedöms en förstudie nödvändig 

då ett flertal verksamheter skall flytta in och fastighetens status är oklar för 

förvaltningen. Förstudien behöver besvara om verksamheterna ryms enligt 

önskemål, vilken renovering/ombyggnations som krävs för ändamålet, vilken 

kostnad detta uppgår till och inom vilken tidsram det är möjligt.   
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Sida 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inrättande av ett äldrecentrum på Ekebacken medför att välfärdsförvaltningen kan 

gå ur externa kontrakt, för såväl hemsjukvården, rehab samt hemtjänsten.  

En kostnad för ombyggnad alt. renovering av Ekebacken, kommer troligtvis först 

under 2022. 

Folkhälsa 

Ett äldrecentrum kan vara gynnsamt för folkhälsan då det förenklar vardagen och 

möjligheterna till att få hjälp för den äldre befolkningen. 

Barnperspektiv 

Behöver utredas ytterligare. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef SHB 

Nämndsekreterare VFN 

Nämndsekreterare SHB 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-07 Dnr: VFN 2021-000005 

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut under perioden 

2021-03-01 -- 2021-03-31 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 

2021-03-01 – 2021-03-31.    

Sammanfattning 

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

välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande 

möte. 

Upprättad redovisning visar välfärdsförvaltningens anmälda delegationsbeslut under 

perioden 2021-03-01 – 2021-03-31.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Catharina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Registrator  VFN 
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Välfärdsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-01 – 2021-03-31 

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2021-03-31 2855 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Beslut i Välfärdsnämndens

myndighetsutskott 2021-03-31 §§ 

56-72

Monica Nordqvist 

2021-03-05 2773 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Beslut i Välfärdsnämndens

myndighetsutskott 2021-03-04 §§ 

36-55

Monica Nordqvist 

2021-03-02 2762 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd under

perioden 2021-02-01 -- 2021-02-

28. Avseende hemtjänst,

korttidsboende, trygghetslarm,

boendestöd mm.

Elise Andersson 
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Initiativärende Från Centerpartiet  i Välfärdsnämnden 

Vid budgetbeslutet i kommunfullmäktige den 200928 togs det tre tilläggsyrkanden som inte var 
beredda innan beslut. De kom att påverka välfärdsnämndens arbete med att komma tillrätta med 
sitt besparingskrav som KF tidigare gett, där välfärdsnämnden ska komma ner i kostnadsnivå med 
jämförbara kommuner och som skall vara genomförda senast 241231.  

Centerpartiet vill fortsätta arbetet med heltidsresan i Munkedals kommun och tilläggsyrkandena 
ställer till problem i detta arbete. 

Centerpartiet menar att det är av största vikt att nämnden och dess förvaltning får fortsätta att 
arbeta med besparingskrav och rationaliseringar och att komma fram med heltidsresan utan att bli 
upplåsta av hastigt presenterade förslag under KF:s budgetmöte. 

Centerpartiet vill att förvaltningen inför nämndmötet presenterar det som tidigare muntligt sagts 
om dessa tilläggsyrkanden skriftligt till nämnden.  

Centerpartiet yrkar att 

välfärdsnämnden uppmanar kommunfullmäktige att upphäva de tre tilläggsyrkanden som är 
presenterade här, för att komma fram med ovan beskrivna problem. 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda och under 2021
ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal inom äldreomsorgen med fasta
heltidsanställningar, s.k. tillsvidareanställningar, för de som önskar.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda och under 2021
införa minskad arbetstid för all vårdpersonal inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka.
(Det är av vikt att arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.)

3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan ett nytt äldreboende
är på plats och inflyttningsklart

210412  

För Centerpartiet  

Karl-Anders Andersson  
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 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(10) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 95 Dnr 2019-000219 1.2.1 

Mål och resursplan, budget 2021 plan 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger tre förslag till budget 2021, plan 2022-2023. 

Moderaterna och Liberalerna: 

Förutsättningar 2021 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 550 invånare.  

Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
Investeringsmål - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 
uppgå till 100 %. Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens 
reinvesteringar. 
Skuldsättning - under 2021 ska överskott och intäkter av 
engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden. 

Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2020. I budget 2021 föreslås den 
sänkas med 25 öre till 23,38 kr. 

Skatter och bidrag 
Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt 
och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och 
därmed också skatteunderlaget för kommunerna, trots de åtgärder som 
satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin. 
Munkedal har haft möjlighet att budgetera upp invånarantalet till 10 550 
invånare som förstärker budgeten något samt en förbättrad prognos för 
LSS utjämningen. Under 2021 ökar intäkterna med totalt 17 mnkr inkl. 
de extra aviserade statsbidragen (2,4 %). 

Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella 
bidrag för budgetåren 2021. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål 
på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2022-2023 kommer inte 
kommunen nå ett resultat på 2,0 % av skatter och generella bidrag. Det 
krävs minskade kostnader inom verksamheterna för att upprätthålla 
resultatnivån och för att finansiera kommande årens 
investeringssatsningar.  

Centrala avsättningar/prioriteringar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras 
även för året.  Avsättning görs även till volymbuffeten för fler invånare. 
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                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(10) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Forts § 95 
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost avsätts 3,0 mnkr. Detta är möjligt 
då KF:s effektiviseringskrav på 6 mnkr under 2021 getts till 
Välfärdsnämnden som ett steg att uppfylla uppdraget att komma ner i 
samma kostnadsnivå som liknande kommuner under planeringsperioden.  
 
Budgetramar till nämnderna 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar 
att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2021 i balans. 
 
Nämnderna får en justerad ram med en minskning totalt på -6,8 mnkr. 
Minskningen är främst justering av volymförändringar inom demografi 
samt Välfärdsnämndens uppdrag gentemot kommunfullmäktige. Totalt är 
650,5 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl. pris och löneökningar samt 
kompensation för kapitalkostnader som kompenseras när förhandling 
och aktivering sker. 
 
Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2021 begär tilläggsanslag 
utökad ram om 0,8 mnkr. Begäran av tilläggsanslag föreslås att utökning 
av ram för planhandläggare med 0,7 mnkr görs men att drift för 
offentliga toaletter finansieras inom Samhällsbyggnads egen budgetram 
med 0,1 mnkr. 
 
Överföring av anslag 
Överföring av anslag till Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr 
för projektet heltidsresan från Kommunstyrelsen. 
 
Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 
2021 uppgår till 155 mnkr. Av de 155 mnkr klassas 73,5 mnkr som 
reinvestering. Planåren 2022 är investeringsvolymen 166,2 mnkr och år 
2023 232,1 mnkr. 
 
De största investeringarna under 2021 finns inom fastigheter vilka är: 
  
Anpassning av Allégårdens äldreboende påbörjas med 5 mnkr per år och 
kommer ske under fyra år. 
Utvecklingscentrum Munkedal renovering och lokalanpassning årligen 
med 4 mnkr. 
Ny bollhall på Kungsmarksskolan, 15 mnkr (totalt investeringsutgift 18 
mnkr) klart år 2021. 
Ny skola för ÅK 4–6 på Kungsmarksområdet, 25 mnkr (total 
investeringsutgift 147 mnkr) klart år 2023. 
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                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(10) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 95 
 
Hedekas skola där skolområde renoveras /moderniseras och är en del i 
ett större projekt tillsammans med nyinvestering som gäller att 
samlokalisera förskola och skola i Hedekas inom samma fastighet (total 
investeringsutgift 49 mnkr) klart år 2021. 
 
Ny förskola på Brudås 10 mnkr (total investeringsutgift 40 mnkr) klart år 
2022. 
Renovering av förskola i Dingle 5 mnkr (total investeringsutgift 17 mnkr) 
klart år 2022. 
Planerade underhåll på lilla Foss förskola som renoverar/moderniserar 
två avdelningar 10 mnkr. 
Upprustning av brandstation i Hedekas 1 mnkr. 
 
Under år 2021 kan 36,4 mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat 
och avskrivningar) av de planerade 73,5 mnkr. Detta innebär en 
självfinansieringsgrad på 49 % och målet uppfylls inte under år 2021 på 
100 %. 
 
Målsättningar verksamhet 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både 
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 
Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 
 
1. Alla ska vara anställningsbara  
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen  
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
 
Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för budget 2021 
utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. 
 
 
Socialdemokraterna och Centerpartiet: 

•  Ingen skattesänkning 
•  Högre invånarantal +25 
•  Resultatnivå 2,0% hela planperioden 
•  Ny arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen genom 

omfördelning av befintliga budgetar. Utökning av en tjänst som 
avdelningschef.  

•  Engångssatsningar främst inom BUN under 2021 5,6 mnkr 
•  Aktivitetshus 50 mnkr 
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                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(10) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Forts § 95  
 
Sverigedemokraterna: 

•  Ingen skattesänkning 
•  Minskad besparing med 1,5 mnkr för Välfärdsnämnden 
•  Ny besparing på 2 mnkr för kommunstyrelsen 
•  Utökning SBN 0,1 mnkr offentliga toaletter 
•  Utökning Bun 0,9 mnkr till dagbarnvårdare 
•  KF förfogande 7,2 Mnkr att användas till kommande 

integrationskostnader och ökat försörjningsstöd. 
•  LSS boende 
•  Hedekas skola 60 mnkr 
•  Äldreboende Dingle projektering 2021 

 
Kristdemokraterna: 

• Ramminskning välfärdsnämnden 3,5 mnkr 
• Minskning av kommunstyrelsens ram med 2,0 mnkr 
• Utökning av Samhällsbyggnadsnämnden med 0,8 mnkr 
• 6,2 mnkr till KF förfogande 
• Utökning av Barn- och utbildningsnämndens ram med 0,9 mnkr 

för Dagbarnvårdare 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-09-14, § 133. 
Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till budget 2021. 
Moderaternas och Liberalernas förslag till budget 2021. 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021. 
Kristdemokraternas förslag till budget 2021. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021 
plan 2022-2023 enligt Socialdemokraternas och Centerpartiets 
gemensamma förslag innebärande bland annat: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 23,63 kr vilket 
innebär en oförändrad skattesats. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar på 
657,5 mnkr för 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en omorganisation enligt 
förslaget på sidan 4 i Socialdemokraternas och Centerpartiets 
budgetförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna de projektsatsningar som 
anges i budgetförslaget för Socialdemokraterna och Centerpartiet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Barn- och Utbildningsnämnden i 
uppdrag att genomföra barnomsorg på kvällar och helger. 
 

 141



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(10) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 95 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till 
Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet 
heltidsresan från Kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens 
budget med 0,7 mnkr för en tjänst som planhandläggare 
 
Kommunfullmäktige beslutar utöka volymbudgeten med 1,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar utöka Kommunfullmäktiges förfogandepost 
med 9,0 Mnkr under förutsättning att riksdagen antar regeringens 
föreslagna budget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till 
161 mnkr. 
Samtliga investeringsprojekten redovisas i Socialdemokraternas och 
Centerpartiets budgetförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2021 på 124 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,368 mnkr år 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,662 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,680 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,734 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 
2021, med plan för 2022-2023. 
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                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(10) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-28 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 95  
 
Yrkande 
Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Lars-Göran Sunesson (C), Karl-
Anders Andersson (C), Caritha Jacobsson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Jan Hognert (M), Karin Blomstrand (L), Ulla Gustafsson (M), Ann-Sofi 
Alm (M), Linda Wighed (M), Ausra Karlsson (M), Henrik Palm (M): Bifall 
till Moderaternas och Liberalernas budgetförslag.  
 
Christoffer Wallin (SD), Matheus Enholm (SD), Pontus Reuterbratt (SD), 
Mathias Johansson (SD), Jan Peterson (SD): Bifall till 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Fredrik Olsson (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till kristdemokraternas budgetförslag samt 
tillägg till budget att 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all 
vårdpersonal inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, 
s.k. tillsvidareanställningar, för de som önskar. 

 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 

bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all 
vårdpersonal inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det 
är av vikt att arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad 
övertid.) 

 
3. All personal inom välfärdnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden, både nu anställda och kommande 
nyanställda, som kommer i kontakt med brukare fr.om. 2021 
skall behärska det svenska språket. 

 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Tillägg till budget att 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned 
innan ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar under 2021 tillföra hemtjänsten 2 

miljoner kronor extra för vikariepersonal, så att personalen inte 
måste jobba orimliga arbetspass när kollegor är sjuka. Pengar ska 
tas från kommunfullmäktiges förfogande. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) med fleras yrkande, Jan 
Hognerts (M) med fleras yrkande, Christoffer Wallins (SD) med fleras 
yrkande samt Fredrik Olsson (KD) med fleras yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Christoffer Wallins (SD) med fleras 
yrkande. 
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Forts § 95  
 
Votering begärs. Ordförande beslutar att Christoffer Wallins (SD) med 
fleras yrkande är huvudförslag. 
 
Ordförande ställer proposition på om Liza Kettils (S) med fleras yrkande, 
Jan Hognerts (M) med fleras yrkande eller Fredrik Olsson (KD) med 
fleras yrkande ska vara motförslag till huvudförslag finner att Fredrik 
Olsson (KD) med fleras yrkande är motförslag till huvudförslag. 
 
Votering begärs och ordförande beslutar att Fredrik Olssons (KD) med 
fleras yrkande är huvudförslag i omröstningen om motförslag till 
huvudförslag. 
 
Ordförande ställer proposition på om Liza Kettils (S) med fleras yrkande 
eller Jan Hognerts (M) med fleras yrkande ska vara motförslag till Fredrik 
Olssons (KD) med fleras yrkande och finner att Jan Hognerts (M) med 
fleras yrkande är motförslag till Fredrik Olssons (KD) med fleras yrkande. 
 
Votering begärs och ordförande frågar samt finner att följande 
propositionsordning är rätt uppfattad för att utse motförslag till Fredrik 
Olssons (KD) med fleras yrkande. 
 
Ja: Jan Hognerts (M) med fleras yrkande 
Nej: Liza Kettils (S) med fleras yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 18 
Nej-röster: 12 
Avstår: 5 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Jan Hognerts (M) med fleras 
yrkande är motförslag till Fredrik Olssons (KD) yrkande i omröstningen 
om motförslag till huvudförslag. Omröstningslistan bifogas till 
paragrafen. 
 
Omröstning om motförslag till huvudförslag 
 
Ja: Jan Hognert (M) med fleras yrkande 
Nej: Fredrik Olssons (KD) med fleras yrkande 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 9 
Nej-röster: 11 
Avstår: 15 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att Fredrik Olssons (KD) med fleras 
yrkande är motförslag till huvudförslaget. Omröstningslistan bifogas till 
paragrafen. 
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Forts § 95  
 
Huvudomröstning 
 
Ja: Christoffer Wallins (SD) med fleras yrkande 
Nej: Fredrik Olssons (KD) med fleras yrkande 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 9 
Nej-röster: 4 
Avstår: 22 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Christoffer Wallins (SD) med fleras 
yrkande. Omröstningslistan bifogas till paragrafen. 
 
Ordförande ställer nu proposition på tilläggsyrkanden. 
 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) första 
tilläggsyrkande och om man ska avslå densamma och finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  
 
Votering begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) första tilläggsyrkande 
Nej: Avslag till Rolf Jacobssons (KD) första tilläggsyrkande 
 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 11 
Nej-röster: 0 
Avstår: 24 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Rolf Jacobssons (KD) första 
tilläggsyrkande. Omröstningslistan bifogas till protokollet. 
 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) andra 
tilläggsyrkande och om man ska avslå densamma och finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  
 
Votering begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) andra tilläggsyrkande 
Nej: Avslag Rolf Jacobssons (KD) andra tilläggsyrkande 
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Forts § 95 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 5 
Nej-röster: 2 
Avstår: 28 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Rolf Jacobssons (KD) andra 
tilläggsyrkande. Omröstningslistan bifogas till protokollet. 
 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) tredje 
tilläggsyrkande och om man ska avslå densamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) första 
tilläggsyrkande och om man ska avslå densamma och finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 
 
Votering begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja: Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) första tilläggsyrkande 
Nej: Avslag till Hans-Joachim Isenheims (MP) första tilläggsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 12 
Nej-röster: 1 
Avstår: 22 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Hans-Joachim Isenheims (MP) första 
tilläggsyrkande. Omröstningslistan bifogas till paragrafen. 
 
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachims (MP) andra 
tilläggsyrkande och om kommunfullmäktige ska avslå densamma och 
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 
 
Votering begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja: Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) andra tilläggsyrkande 
Nej: Avslag till Hans-Joachim Isenheims (MP) andra tilläggsyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 95 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 3 
Nej-röster: 18 
Avstår: 14 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Joachim Isenheims (MP) 
tilläggsyrkande. Omröstningslistan bifogas till paragrafen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021 
plan 2022-2023 enligt Sverigedemokraternas förslag. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda 
och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal inom 
äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k 
tillsvidareanställningar, för de som önskar. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda 
och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal inom 
äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att 
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att all personal inom välfärdnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden, både nu anställda och kommande 
nyanställda, som kommer i kontakt med brukare fr.om. 2021 skall 
behärska det svenska språket. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan ett 
nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart. 
 
Reservation 
S-gruppen: Skriftligt till förmån för eget budgetförslag, reservationen 
bifogas till protokollet 
M-gruppen till förmån för eget förslag samt mot alla tilläggsyrkanden  
L-gruppen till förmån för eget budgetförslag 
C-gruppen till förmån för eget budgetförslag 
KD-gruppen till förmån för eget budgetförslag  
Hans-Joachim Isenheim (MP) till förmån för eget yrkande  
 
Expedieras 
Förvaltningschefer 
Kommundirektör 
Ekonomiavdelning 
Personalavdelning 
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