Välfärdsnämnden
2022-03-17
Gullmarssalen
Tre rum är bokade för partigruppmöten 08.00-09.00:
Kochrummet (M)(L)
Thorildrummet (SD)
Tranefeldtrummet (S)(C)(V)

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

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

VÄLFÄRDSNÄMNDEN
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31
Ledamöter
Ordförande
1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ersättare

Ulla Gustafsson (M)
Linda Wighed (M)
Christina Tedehag (M)
Mathias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)

Inger Nilsson (M)
Glenn Hammarström (M)
Karin Blomstrand (L)
Terje Skaarnes (SD)
Jan Petersson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Sophie Bengtsson (S)
Erik Färg (S)
Bjarne Fivelsdal (V)
Monica Rodin (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Inkallelseordning för ersättare
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
S
C
KD
MP
V
M
L
SD
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad

2019-03-13
2019-07-01
2019-10-24
2019-11-02
2020-02-28
2020-05-08
2020-10-05
2021-10-11
2021-12-03

enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning
S, C, KD, MP, V, M, L, SD
C, S, KD, MP, V, M, L, SD
KD, MP, S, C, V, SD, L, M
MP, S, C, KD, V, M, L, SD
V, S, C, KD, MP, M, L, SD
M, L, SD, S, C, MP, V, KD
L, M
SD, M, L, S, C, KD, V, MP
i KF 2019-02-25 § 22
i KF 2019-06-03 § 64 inkallelseordning KD
i KF 2019-09-23 § 103 inkallelseordning L
i KF2019-10-28 § 125
i KF 2020-02-24 § 24 val ny ordförande och ny ersättare
i KF 2020-04-27 § 43 val ny ersättare
i KF 2020-09-28 § 102 val ny ledamot och ny ersättare
I KF 2021-09-27 § 91 val ny ersättare
I KF 2021-11-29 § 118, val ny ledamot och ny ersättare

Kallelse/underrättelse
Rubrik

Välfärdsnämnden

Tid:

torsdagen den 17 mars 2022 kl. 09.00

Plats:

Gullmarssalen, kommunhuset Forum

Justeringsdatum:

24 mars 2022 senast kl. 12.00 digitalt

Justeringsperson:

Förslag: Christina Tedehag (M)

Ordförande:

Ulla Gustafsson (M)

Sekreterare:

Monica Nordqvist

Nr

Ärende

Anteckningar/
Föredragande

1.

Fastställande av ärendelista.
Dnr 2022-000026

-Personalföreträdare har
närvarorätt

6

2.

Ekonomisk uppföljning februari 2022.
Dnr 2022-000024

Förvaltningschef/
Avdelningschefer

7

3.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
för välfärdsförvaltningen 2021.
Dnr 2022-000045

Kvalitetsutvecklare

4.

Lagen om Valfrihet (LoV)- omarbetning
av underlag samt utvärdering av
valfrihetssystemet
Dnr 2022-000051

Kvalitetsutvecklare

5.

Remiss VästKom-Samverkansavtal
digitala hjälpmedel, välfärdsteknik.
Dnr 2022-000029

Avdelningschef VoO

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida

Personalföreträdare har
närvarorätt

13

Personalföreträdare har
närvarorätt

Personalföreträdare har
närvarorätt

Personalföreträdare har
närvarorätt

33

35

Sida 1 av 2

6.

7.

8.

Månadsrapport / Statistik från
verksamheterna.
Dnr 2022-000023

Avdelningschefer

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag som ej beretts färdigt.
Dnr 2022-000004

Förvaltningschef

Anmälan av delegationsbeslut februari
Dnr 2022-000005

Förvaltningschef

50

Personalföreträdare har
närvarorätt

Personalföreträdare har
närvarorätt

Personalföreträdare har
närvarorätt

65

67

____________________________
9.

Övrig information från
förvaltningschef/förvaltningen
Dnr 2022-000025

Förvaltningschef
Avdelningschefer

-

Sida 2 av 2

Diarienummer: 2022-000026
Datum: 2022-03-09
TJÄNSTESKRIVELSE
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Fastställande av ärendelista till
Välfärdsnämndens möte 17 mars
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget.

Sammanfattning
Förslag till ärendelista är upprättad. Välfärdsnämnden har att besluta om
ärendelistan kan fastställas enligt förslaget.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Diarienummer: 2022-000024
Datum: 2022-03-10
TJÄNSTESKRIVELSE
Josefine Fredriksson
Ekonomiavdelningen

Ekonomisk månadsrapport februari 2022
Välfärdsnämnden
Förslag till beslut
 Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per februari 2022
för Välfärdsnämnden.

Sammanfattning
Månadsrapporten för februari visar en negativ prognosavvikelse mot budget
på helår om 2 330 tkr för Välfärdsnämnden. Det prognostiserade underskottet
beror främst på underskott i resursbudgeten avseende hemtjänstinsatser
samt utökning av nattpatrullen.
Prognosen är att den tilldelade investeringsramen om 1 300 tkr kommer
nyttjas innan årets slut.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension
Se ovan.

Hållbar utveckling – Barnkonventionen
Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket
värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20;
barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till
skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem.
Inga ytterligare konsekvenser

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärd

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef, förvaltningsekonom, avdelningschefer.

Sida 2 av 2

8

Månadsrapport Välfärdsnämnden februari 2022

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr)
Välfärdsnämndens årsprognos för 2022 uppgår till - 2 330 tkr.
Prognosen per siste februari bygger på det verksamheterna ser och har kännedom om idag. I
prognosen ingår de placeringar som verksamheten känner till i dagsläget. Höjd är tagen utifrån behov
av fortsatt placering under året men eventuellt tillkommande placeringar kommer att påverka
prognosen.
Under de första månaderna 2022 har verksamheterna varit påverkade av pandemin. Per siste februari
uppgår sjuktalen inom förvaltningen till 15,28 % och verksamheterna ser höga kostnader för
sjukfrånvaro. Regeringen har beslutat att arbetsgivare kommer få ersättning för sjuklönekostnader
över det normala under perioden december 2021- mars 2022. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika
procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Hur stor del Välfärden
kompenseras för är ännu okänt och därför inte beaktat i prognosen.
I prognosen har förvaltningen inte tagit höjd för sänkt nattarbetsmått inom kommunals avtalsområde.
Från 1 april sänkts heltidsmåttet från 36,33 timmar/vecka till 34,33 timmar/vecka. Effekten för 2022
beräknas uppgå till en ökad kostnad på cirka 800 tkr och förvaltningen förväntas få kompensation
centralt.
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Nedan presenteras helårsprognosavvikelse mot budget, dels per ansvar och verksamhet
Avdelning

Feb

Ledning Välfärd

-2 900

Avdelning Stöd och service

-1 180

Totalt

Feb
- 2 300

Särskilt boende inkl. korttids

-1 150

Dagverksamhet

300

Rehab och hemsjukvård

250

-280
800
-300

Boendestöd

300
-750

Övrig vuxenvård

0

HVB barn och unga

1 000

Familjehemsvård barn och unga

1 500

Övriga öppna insatser inom IFO

250

Ekonomiskt bistånd

-500

Integration

-100

Arbetsmarknadsårgärder

-100

Gemensamma kostnader Väfärd

500

Nämnd och utskott
Totalt

Okt

0

Korttidsvistelse utanför hemmet

Institutionsvård vuxna

Aug

-1 750

Personlig assistans

Annat boende enligt SoL

Apr

-2 330

Hemtjänst inkl. resursbudget

Övriga insatser inom LSS

Okt

1 750

Verksamhet

Boende enligt LSS

Aug

0

Avdelning Vård och omsorg
Avdelning Individ- och familjeomsorg

Apr

0
-2 330

Hemtjänst: Hemtjänstgrupperna prognostiserar ett resultat på +- 0 för 2022. De åtgärder som
genomfördes under 2021 visar effekt och enheterna redovisar ett litet överskott per siste februari.
Nattpatrullen har till följd av ökade timmar och antal brukare tvingats utöka grundbemanningen med
en drygt årsarbetare och spår därmed ett underskott på -700 tkr för året. Antal biståndsbedömda
timmar fortsätter att öka och prognosen för året är att hemtjänsten ska verkställa 95 800 timmar (SoL
och HSL) medan budgeten är på 92 200 timmar, motsvarande 3 600 timmar mer vilket ger en negativ
avvikelse på -1 600 tkr mot budget. Främst är det avvikelse på SoL insatserna medan HSL uppdragen
uppgår till 17 % och är inom budgeterat antal timmar. Den totala prognosen för hemtjänsten uppgår
till -2 300 tkr, varav resursbudget - 1 600 tkr.
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Särskilt boende inkl. korttids: Verksamheten prognostiserar ett underskott på -1 150 tkr för 2022.
Verksamheten har varit hårt drabbad av hög sjukfrånvaro på grund av pandemin och ser höga
kostnader för sjuklöner, mertid och vikariekostnader under både januari och februari vilket påverkar
prognosen framåt. Det är inte bara personalen som varit påverkad, ett flertal av vårdtagarna har varit
sjuka i pandemin vilket krävt personalresurser och mer förbrukningsmaterial.
Boende enligt LSS: Verksamheten redovisar en årsprognos på -1 750 tkr för 2022. Främst är det köpta
platser som prognostiserar det största underskottet på -2 500 tkr där verksamheten köper tre externa
boendeplatser. Kommunens egna gruppbostäder prognostiserar däremot ett överskott på 750 tkr som
följd av de åtgärder som vidtagits, bland annat så har verksamheten dragit in en verksamhetspedagog
och kommer minska ner en dagstur.
Övriga insatser inom LSS: Daglig verksamhet prognostiserar ett resultat på +-0 tkr. Kostnaderna för
daglig verksamhet och sysselsättning förväntas öka då fler brukare beviljas insats. Detta medför att fler
individer behöver omsorgsresor och personalgruppen utökas för att kunna verkställa besluten. Under
det senaste kvartalet har antalet brukare ökat med 6personer. Verksamheten har under de senaste
två åren varit covid-anpassat och redovisat ett överskott men från och med januari bedrivs
verksamheten i ordinarie omfattning igen vilket medför att kostnader för omsorgsresor och personal
är tillbaka på ordinarie nivå.
IFO Vuxna: Institutionsvården har en årsprognos på -750 tkr. Verksamheten har likt föregående år fler
placeringar än tidigare. I prognosen ingår även en eventuell planerad missbruksplacering, beroende på
hur den faller ut påverkas prognosen till det bättre.
IFO Barn och unga: Verksamheten HVB barn och unga prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr för
2022. Verksamheten fick ett budgettillskott på 4 000 tkr 2022 utifrån hur kostnadsutfallet för
placeringar av barn och unga föll ut 2021 där familjehemsverksamheten gjorde ett överskott.
Anledning till att placeringar inom HVB spår ett överskott för året beror på att under 2022 kommer det
avslutas två placeringar under våren samt ytterligare en efter sommaren. En omplacering till SiS är
gjord under början av mars där dygnspriset är subventionerat vilket förbättrar utfallet. De ärenden
som verksamheten känner till idag är beaktade i prognosen men ytterligare placeringar eller ärenden
som inte är kända idag kan komma påverka prognosen framöver.
Familjehemsvård redovisar en positiv prognos på 1 500 tkr. Anledningen är att antal köpta familjehem
fortsätter minska och i dagsläget köper kommunen endast tre konsulentstödda familjehem.
Verksamheten arbetar även med att vårdnadsöverflytta barn i familjehem vilket medför en lägre
dygnskostnad och färre personalinsatser.
Övriga öppna insatser har en positiv avvikelse och beror på den åtgärd som beslutades av
Välfärdsnämnden i maj om att dra in kuratorstjänsten.
Ekonomiskt bistånd: Årsprognos på - 500 tkr, avvikelsen är inte högre då verksamheten tilldelades 3
000 tkr i extra budget 2022. Dock ser verksamheten ingen minskning av utbetalningarna då många
klienter förlorar helt sin ersättning från arbetsförmedlingen under året. Anledningen är att det så
kallade aktivitetsstödet minskar vilket görs efter 450 ersättningsdagar. Utfallet för januari och februari
är i nivå med utbetalningarna 2020 och 2021. Regeringen har även beslutat att helt dra in
finansieringen för extratjänster vilket kan komma påverka försörjningsstödet negativt framöver.
Integration: Kostnaderna för integration förväntas öka under 2022 då kommunen skall ta emot åtta
kvotflyktingar utöver de som bosätter sig själva och behöver kommunalt stöd. De utökade kostnaderna
utgörs av samhällsorientering som kommunen köper från Uddevalla.
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Åtgärder
Besparingsåtgärd

Effekt
innevarande år,
tkr

Effekt
nästkommande år
(helårseffekt), tkr

Indragning verksamhetspedagog inom LSS, 1 åa

650

650

Indragning administratör, 0,4 åa

166

200

Indragning dagtur LSS gruppbostad

360

500

Indragning kvalitets utvecklare IFO, 0,8 åa

170

500

Indragning kurator IFO, 0,8 åa

260

520

Indragning träffpunkten, 0,75 åa

320

480

Indragning anhörigsamordnare, 0,75 åa

300

450

Rehab, fastighetstekniker, 0,5 åa

260

260

Prognosen är lagd utifrån de åtgärder som nämnden tog beslut om i februari och löper enligt plan med
en liten avvikelse på LSS gruppbostad med 50 tkr. Åtgärderna är beaktade i prognosen för 2022.
Resursbudgeten för hemtjänstinsatser prognostiserar - 1 600 tkr och här arbetar avdelningarna i
projektet Effektivare kommun med biståndsbedömningen vilket är mer långsiktigt arbete för komma i
nivå med tilldelad resursbudget.
Underskottet inom särskilt boende är till största delen främst hänförlig till ökade kostnader för
sjukfrånvaro. För att komma i balans med sjukfrånvaron pågår ett statligt projektfinansierat arbete
tillsammans med HR avdelningen med fokus på de enheter med högst sjukfrånvaro. Stor del av
sjukfrånvaron är korttidsfrånvaro och främst hänförlig till pandemin. Målet med samarbetet är att
sänka sjuktalen, sjuklönekostnaderna samt att få medarbetarna att må bra på arbetet.
Fler personer som uppbär försörjningsstöd är inskriva på AME idag. De personer som förlorar sina
extratjänster på grund av regeringens beslut som kommer generera ett högt försörjningsstöd tittar
verksamheten på om de kan få någon annan fort av anställning med del finansiering där
försörjningsstödet bekostar mellanskillnaden. Återigen måste hela kommunen ta ett gemensamt
grepp att få ut personer i anställning vilket inte kan finansieras av AME och försörjningsstöd.

Investering -årsförbrukning (tkr)
Feb

Apr

Aug

Okt

Budget 2022

2308 Arbetstekniska
hjälpmedel

150

150

2333 Gemensamma inventarier

950

950

2335 Larm

100

100

2336 Combine

100

100

1 300

1 300

Summa Alla projekt

Prognosen visar att förvaltningen kommer att nyttja hela investeringsbudgeten för 2022 på 1 300 tkr.
Planerade investeringar under 2022 är uppfräschning av Ekebacken avseende den del som
hemtjänsten planeras flytta in i. Planerar även att göra investeringar i digitala medicinskåp till särskilt
boende.

12

4

Diarienummer: 2022-000045
Datum: 2022-03-04
TJÄNSTESKRIVELSE
Wivi-Anne Wiedemann

Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse för
välfärdsförvaltningen 2021
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar rapporteringen av 2021 års kvalitet- och
patientsäkerhetsberättelse.

Sammanfattning
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver förvaltningens
kvalitetsarbete under föregående kalenderår. I berättelsen beskrivs hur
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet och patientsäkerhetsarbete har bedrivits under 2021.
Vårdgivaren ska enligt patienssäkerhetslagen PSL 2010:659 senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, där strategier, mål och
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten redovisas.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver
vidtas 2021 för att en god patientsäkerhet, enligt lag och författningskrav, ska
bibehållas

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension
Inte aktuellt

Hållbar utveckling – Social dimension
Arbetet gynnar folkhälsan och bra patientsäkerhet.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Elin Råhnängen, Johanna Eklöf, Wivi-Anne Wiedemann
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Diarienummer: 2022-45
Datum: 2022-02-14

Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen år 2021
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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 till exempel 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
utvärdera verksamheten kan vi identifiera förbättringsområden och/eller
visa på att det vi gör är det rätta.

1

Struktur för systematiskt kvalitetsarbete Dnr: KS 2018–176
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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

SOSFS 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 föreskrifter.4
2021 var ytterligare ett år som inte blev som planerat, pandemin covid-19
påverkade hela världen. Arbetssätt, möten och hur vi lever har under året
varit anpassade.

Under år 2021 så har förvaltningens ledningsgrupp fått utstå stora
förändringar vilket påverkat förvaltningens arbete. I slutet av 2021 så var
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning av föreskrifter
och allmänna råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Socialstyrelsen s. 9
2

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning av
föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt
3

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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de vakanta tjänsterna tillsatta och förvaltningens ledning kunde påbörja ett
långsiktigt arbete framåt.
Delar av förvaltningens ordinarie kvalitets- och utvecklingsarbete har till
viss del 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
utvecklingsfrågor

drift,

ekonomi,

personal

och

kvalitét-

och

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:



3.

Att under 2022 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.

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.

Lagar och föreskrifter
Sedan förra året så har ett flertal ändringar gjorts i sociallagarna som reglerar
socialtjänsten. Det har införts ändringar i SoL och LVU som innebär att
socialnämnden har en skyldighet att, efter det att barnet varit placerat i
samma fosterhem under tre år, överväga frågan om vårdnadsöverflyttning
årligen samt vad som ska beaktas vid sådana överväganden. Vidare har det
införts bestämmelser om att en vårdplan som gäller ett barn ska revideras
senast när barnet varit placerat i två år, särskilt gällande det långsiktiga
boendet.
Det har gjorts ett tillägg i SoL om att den enskilde vid behov ska delta i
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande
utbildning, för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande en s.k.
språkplikt. Om det finns godtagbara skäl så har den enskilde rätt till
försörjningsstöd även om personen inte deltar i sfi. Syftet med tillägget är att
tydliggöra för den enskilde vikten av att delta i språkutbildning för att
därigenom förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i Sverige.
Detta förtydligar vad som ingår i att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Det har gjorts ett flertal ändringar som syftar till att stärka
barnrättsperspektivet i vårdnadsprocesser, skapa bättre förutsättningar för
föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som
riskerar att fara illa. Det har bland annat införts en ny lag om
informationssamtal, där föräldrar kan erbjudas informationssamtal under
sakkunnig ledning.
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Det har gjorts förändringar i Föräldrabalken som bland annat syftar till att
barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor gällande vårdnad, boende
och umgänge. Vidare har socialnämnden i ett förfarande om vårdnad, boende
och umgänge getts möjlighet att höra ett barn utan vårdnadshavarens
samtycke eller närvaro. Det har även införts en tidsgräns på fyra månader för
utredningar i frågor om vårdnad, boende eller umgänge.
Det har införts en bestämmelse i SoL om att det till socialnämndens uppgifter
hör att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld
eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. I HSL och
patientsäkerhetslagen har det införts bestämmelser om att barns behov av
information, råd och stöd särskilt ska beaktas inom hälso- och sjukvården om
barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med
utsätter barnet eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld
eller andra övergrepp.
Det har också införts en sekretessbrytande bestämmelse i OSL som gör det
möjligt för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa
förutsättningar lämna uppgifter till Polismyndigheten som rör en enskild eller
en närstående till den enskilde i syfte att förebygga att det mot den
närstående begås ett allvarligt vålds-, frids-, eller sexualbrott.
Vidare har det införts ändringar i LSS och SFB gällnade personlig assistans
som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd4.

Vägledande domar
Kammarrätten har under år 2021 avgjort tre domar inom socialnämndens
ansvar, KamR 2021.
Målnr/Dnr: 2021-5731
Enligt 2 a kap 8 § 2 p SoL får en person som önskar flytta till en annan
kommun ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon på grund
av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte
kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. Då
grunden för en sådan ansökan är ett starkt och ofta akut behov av att
komma ifrån sin aktuella vistelseort, kan en sådan ansökan inte avslås
enbart på den grunden att den enskilde ansökt om samma insats hos flera
kommuner.
Målnr/Dnr: 2021-1630
En man nekades bistånd enligt SoL i form av daglig verksamhet då behovet
kunde tillgodoses på annat sätt. Även om mannen haft ett långvarigt
narkotikamissbruk, lidit av psykisk ohälsa och stått utanför
arbetsmarknaden under hela sitt vuxna liv, visade utredningen inte att han
skulle vara oförmögen att genomföra en arbetsförmågeutredning.

Nya sociallagarna. Trettiofemte upplagan. Lars Lundgren, Per-Anders
Sunesson. Nordstedts Juridik.
4
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Målnr/Dnr: 2021-597
En grundskoleelev hade rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av
skolskjuts. Elevens mor var ensamstående och arbetade på obekväm
arbetstid som intensivvårdssjuksköterska, varför eleven hade beviljats
nattomsorg. Elevens behov att ta sig till skolan bedömdes inte kunna
tillgodoses på annat sätt än genom skolskjuts. Rådande trafikförhållanden
innebar att ett skolbyte inte gjorde någon skillnad. Omstruktureringar i
familjens vardag eller familjekontakter kunde inte heller tillgodose elevens
behov.

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
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 barnoch 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
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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 samt omsättning på personal i
förvaltningens ledning så har inte alla inplanerade egenkontroller hunnits
med.
Internkontroll
Enligt reglementet för internkontroll har varje nämnd yttersta ansvaret för
den interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin
verksamhet. I planen anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs
och följs upp. Planen revideras årligen och antas av nämnden.

Återrapporteringen av internkontrollområdena till nämnden sker i december.
Framtida förbättringsområde:


Att under 2022 systematiskt följa upp resultaten av interna, externa- och
våra egenkontroller och återkoppla till verksamheterna för lärprocess.

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.
Brukarundersökning inom funktionshinderområdet.
Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen.
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-

Öppna jämförelser socialtjänst som kartlägger omfattningen och
användandet
av
insatser,
rutiner,
metoder
och
samverkansformer.

Öppna jämförelser
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.
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 med enkäten och lägga den i en brevlåda vid
Medborgarcentrum. Handläggarna var tydliga i kontakten med brukarna att
IFO uppskattar att få in deras synpunkter.
År 2021 genomförde IFO i Munkedal Brukarundersökning för fjärde 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.

Målsättning inför brukarundersökningen år 2021 var att arbeta för att
svarsfrekvensen skulle höjas ytterligare. Undersökningen genomfördes via
pappersenkäter denna gång med hopp om en ökad svarsfrekvens inom
samtliga områden. Enheten kunde dock inte se någon effekt av detta och
ökad svarsfrekvens i år jämfört med tidigare år.
Undersökningen finns att se i sin helhet: Jämföraren - Kolada
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Funktionshinder
Servicebostaden, daglig verksamhet och boendestödet deltog i
brukarundersökningen. Högst betyg fick boendestödet gällande frågan
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga samt Personalen bryr sig om
brukaren, på dessa frågor instämde 100% av de tillfrågade. Tyvärr fanns inte
tillräckligt många svarande inom gruppbostäderna för att resultatet ska kunna
utvärderas och deltagarna garanteras anonymitet.
Äldreomsorg
Öppna jämförelser genomförs i dagarna i våra verksamheter.
Sammanfattningsvis så är hemtjänsttagarna mycket nöjda med de insatser
de får. Så väl gällande vilken hänsyn som tas till brukarens åsikter och
önskemål, bemötande och hemtjänsten i sin helhet. Förbättringspotential
finns bland annat inom frakturer på lår och höft, brytpunktssamtal och
smärtskattning.
Resultaten från öppna jämförelser finns att hämta på Socialstyrelsens
hemsida eller bifogad länk:
https://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/socialtjanst

Externa kontroller
Arbetsmiljöverket
Under året så har välfärdsförvaltningen haft tre ärenden hos
Arbetsmiljöverket. En tillsyn på gruppbostaden Allmännavägen i Dingle, som
föranleddes av en allmänna om en allvarlig händelse till Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket genomförde intervjuer vid två tillfällen innan ärendet
avslutades.
Gruppbostaden Frejvägen 2 inspektion av flera kommunala verksamheter
bland annat ett gruppboende för att se hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet är upplagt med mål, rutiner och uppföljning hur arbetet
fungerar i praktiken. Inspektionen föranledde inga ytterliga åtgärder.
Skyddsombud begärde med stöd av 6 kap. 6 a § att Arbetsmiljöverket skulle
meddela ett föreläggande eller förbud mot arbetsgivaren, Munkedals
kommun, på grund av vissa brister i arbetsmiljön. Begäran återkallades
sedermera, med motiveringen att de identifierade arbetsmiljöbristerna inte
längre förelåg.
Individ- och familjeomsorgen anmälde en allvarlig händelse till
Arbetsmiljöverket gällande en hot- och våldssituation som inträffade och
riktade sig mot en handläggare.
Tillsyn av inspektionen av vård och omsorg (IVO)
Under året så har IVO inlett tre tillsynsärenden i förvaltningens verksamheter.
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Det första ärendet gällde gruppbostaden på Färjevägen 2 och gällde otillåtna
begränsningsåtgärder och är en uppföljning av en tidigare tillsyn.
Förvaltningen har vidtagit de åtgärder kring de brister som inspektionen
konstaterade och arbetar fortsatt med att dessa.
Det andra ärendet är en nationell tillsyn med fokus på medicinsk vård och
behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO), denna tillsyn är inte avslutad
utan pågår fortsatt och omfattar flera steg. Fokus är den medicinska
behandlingen som getts äldre på SÄBO under pandemin.
Det tredje ärendet gäller även detta en riktad tillsyn på särskilda boenden för
äldre under pandemin och syftar till att ta reda på hur smittsäkra besök har
kunnat genomföras på boendena efter att det nationella besöksförbudet togs
bort.
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
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,
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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 2022. 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 2021 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
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 skriftligt 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 har under 2021 implementerat ett
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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
Händelsekategori

2021

2020

2019

Antal

Antal

Antal

Läkemedel

265

303

430

Fall

978

853

649

Jämfört med tidigare år så har antalet läkemedelsavvikelser fortsatt sjunka,
detta skulle kunna vara en fortsatt positiv effekt av verktyget appva, digital
läkemedels signering har infördes år 2020.
Antalet fallavvikelser har ökat jämfört med 2021, 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
2022. Under året har rutinen för hantering av avvikelser och tillbud
gällande hälso-och sjukvård uppdaterats med ett klart fokus på att se
lärandet i händelser av avvikelser eller risk för avvikelser för att förhindra
att liknande händelser inträffar igen.
Förutom det kommun interna avvikelsesystemet DF respons, så hanteras
avvikelser gentemot andra vårdgivare i MedControl.
Framtida förbättringsområden:


Implementering av rutin för synpunkter och klagomål är ett prioriterat
område 2022.
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Fortsatt arbete med avvikelsehantering SOL och HSL i 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 2021 rapporterades ingen lex Maria anmälan till IVO.
Under 2021 gjordes fem utredningar SoL 14 kap §6 lex Sarah, av dessa
anmäldes två till IVO. IVO beslutade efter utredning och/eller komplettering
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. Förvaltningen har
börjat med systematisk uppföljning på hur detta sedan hanteras i
verksamheten. 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 2022.
Under året har en ny rutin för Lex Sarah, avvikelser och klagomål och
synpunkter tagits fram. I samband med framtagningen av den nya rutinen
har även en processkartläggning gjorts för att underlätta och tydliggöra
arbetet för samtliga medarbetare.

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
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inom de etablerade samverkansplattformarna såsom till exempel lokal
Närsjukvårdsgruppen, Fyrbodalnätverk eller Västkom.

Patientsäkerhetsarbetet under pandemiåret 2021
Under 2021 har patientsäkerhetsarbetet i hög grad fokuserat på den
pågående pandemin. Målet har varit att bibehålla en hög patientsäkerhet i
verksamheten samt försöka förhindra att patienter och vårdpersonal insjuknar
i covid-19.
Extra utbildningsinsatser i basala hygienrutiner i Västra Götalandsregionen
kom fortlöpande och reviderades många gånger under året. Enhetscheferna i
verksamheterna arbetade intensivt med att försöka få vårdpersonalen att
känna sig trygga i sitt dagliga arbete, i en situation som ingen var van vid.
SKR upprättade krisavtal gällande beställning av skyddsutrustning vilket
innebar att tillgången på skyddsutrustning säkrades för kommunerna.
Regelbundna samverkansmöten tillsammans med vårdhygien och smittskydd
Västra Götaland och Munkedals kommun har bidragit till ökad samverkan
samt strukturerad informationsöverföring.
Folkhälsomyndigheten satte fokus på att skydda äldre i samhället och under
januari påbörjades vaccination mot covid- 19 för personer i Fas 1 samt deras
hushållskontakter. Munkedal har sedan följt de prioriteringsordningar för
vaccin som upprättats av Folkhälsomyndigheten.
Under tidig vår påbörjades även storskalig vaccination av personal inom vårdoch omsorg. Detta genomfördes av en extern aktör.
I Munkedals kommun hade ett fåtal smittade av covid-19 under året och
personalens följsamhet till gällande rutiner avseende vårdhygien samt
skyddsutrustning har varit mycket god.

Kompetensutveckling och åtgärder av betydelse för
kvalitetsförbättring
Under 2021 så har ett flertal utbildningar och åtgärder av betydelse för
kvaliteten genomförts:






Under året så har det nya verksamhetssystemet Combine införts och
ersatt MagnaCura. Detta har lett till massiva utbildningssatsningar inom
förvaltningen samt en genomgång av våra processer.
Det nya avvikelsesystemet DF respons har införts. Detta har satt fokus på
avvikelser och ökat rapporteringen av avvikelser samt återkopplingen till
personalen på gjorda avvikelser.
All personal inom förvaltningen ska ha genomgått utbildning i lex Sarah,
avvikelser samt systematiskt kvalitetsarbete. Samtliga enheter utom två
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har genomgått utbildning. Här ställdes det in i sista minuten på grund av
covid-19 och planeras att genomföras snarast.
Vid sidan av förvaltningsövergripande satsningar så har enskilda enheter
fått kompetenshöjande insatser.

Wivi-Anne Wiedemann
Verksamhetsutvecklare
Välfärdsförvaltningen
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Diarienummer: 2022-000051
Datum: 2022-03-04
TJÄNSTESKRIVELSE
Wivi-Anne Wiedemann

Lagen om Valfrihet – omarbetning av
underlag samt utvärdering av
valfrihetssystemet
Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att utreda om Lagen
om valfrihet (LoV) ska tillämpas i dess nuvarande form och hur detta i så fall
påverkar förvaltningen. Under tiden för utredning behöver upphandling enligt
LoV pausas.

Sammanfattning
Lagen om valfrihet trädde i kraft i januari 2009 och det är helt frivilligt för
kommuner att införa valfrihetssystemet. Munkedals kommun valde att
tillämpa Lagen om Valfrihet (LoV) i Munkedals kommuns hemtjänst sedan den
1 oktober 2010.
Sedan 2010 så har sammanlagt tre ansökningar inkommit om att starta upp
verksamhet i Munkedal. Till den första ansökan så anslöt inga kunder. Det
andra företag blev underkänt. Den tredje ansökan inkom i november 2021
och har gjort förvaltningen uppmärksam på att alla underlag rörande LoV är
föråldrade. Enligt ”Uppföljningen av beslutet om tillämpning av Lagen om
Valfrihet” står det att läsa att omsorgsnämnden gör kommunstyrelsen
uppmärksamma på sitt ansvar för att fortsättningsvis följa upp och utveckla
valfrihetssystem för olika brukargrupper i kommunen (Dnr ON 2008-71).
Någon uppföljning från kommunstyrelsens sida har inte delgetts nämnden
eller genomförts av nämnden själv.
I korthet handlar det om kundens möjlighet att välja utförare inom
hemtjänsten. I och med detta så konkurrensutsätter den upphandlande
myndigheten delar av sin verksamhet. Det så kallande privata alternativet är i
verkligenheten en kombination av privat och kommunal hemtjänst. Eftersom
det inte finns tillräckliga ekonomiska incitament för en privat aktör att ta över
hela driften, så är det fortfarande den kommunala hemtjänsten som sköter
nattliga besök, svarar på larm samt den kommunala Hemsjukvården som
utför sjukvård i hemmet.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Eftersom den privata och kommunala hemtjänsten ska ges möjlighet att
konkurrera på lika villkor så ska den privata hemtjänsten ersättas med
samma timpeng som den kommunala hemtjänsten har till sitt förfogande.
Kommunen behöver rigga en organisation för att administrera de privata
utförarna. Även om inga privata utförare är aktiva i kommunen så behöver
förfrågningsunderlaget uppdateras kontinuerligt allteftersom hemtjänsten
förändras, men minst två gånger om året.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
De särskilda konsekvensbeskrivningarna som LoV innebär för förvaltningen får
ingå i en eventuell utredning.
Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef VFF, Avdelningschef Vård- och omsorg samt
verksamhetsutvecklare VFF.
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Dnr: VFN 2022-000029

Handläggare:
Karolina Christensen
Välfärdsförvaltningen

Svar på remissförslag samverkansavtal digitala
hjälpmedel
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår välfärdsnämnden att godkänna svaret på remissen.

Sammanfattning
VästKom och VGR har remitterat ett förslag om samverkansavtal för digitala
hjälpmedel. Efter genomförd utredning under 2021 framkommer att invånarna får
en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet om regionen och
kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare framkommer av
utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre
användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling,
logistik och support). Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50
huvudmännen om målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla
för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en gemensam investering för att
etablera samarbetet. Förvaltningen ställer sig positiv till att ingå i detta
samverkansavtal. Förvaltningen har svart i en arbetsmall, se bifogat dokument.
Bilaga:
1) Förslag på samverkansavtal
2) Arbetsmall för remissvar

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Förvaltningen belastas med en engångssumma på 105 tkr.

Inga konsekvenser för Miljö, Facklig samverkan, barnkonventionen eller folkhälsa

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Slutarkiv

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
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Välfärdsteknik i samverkan – för en god
hälsa och en jämlik vård och omsorg med
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland
Inledning
Utredningen om Välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan mars 2021 och pågår fram till
december 2021. Resultaten från utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till
digitala hjälpmedel1 av hög kvalitet om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att
tillhandahålla detta. Vidare framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en
sådan samverkan kan ge en bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis
kopplat till upphandling, logistik och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland
kommunerna för den principiella modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.
För att säkra framdrift har ett förslag på Samverkansavtal formulerats och förankring i relevanta
forum har påbörjats. Avsikten är att förslaget på Samverkansavtal ska kunna gå ut på remiss
under våren 2022 för att därefter hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga
rekommendationer till respektive huvudman som följd (se Bilaga).

I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet:
att

parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell för
samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland

att

det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från invånarens
behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst

att

samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel
ska...
... ske med utgångspunkt i individens behov av digitala hjälpmedel
... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland
... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid

1

Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att
a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller
löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.
b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas
utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte
Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel
och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med användning inom Hälsooch sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Gemensamt är att de används av invånaren i deras vardagsmiljö.
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... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna
... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård
... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån
... vara långsiktigt och varaktigt över tid
... präglas av kontinuerliga förbättringar
att

nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan
påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar
samarbetet fullt ut inom en femårsperiod

För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer
förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om
att

uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till
regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell

att

sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya
produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras löpande
utifrån framkomna behov)

att

digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de processer,
rutiner och prissättningsmodeller som gäller för Hjälpmedelscentralens övriga
sortiment

att

befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta
utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och
överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer.
Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska
fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra
Götalandsregionens politiska ledningar (SRO).

att

uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de
avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet
samt att hantera verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive
att säkra att hjälpmedel som enbart används inom ramen för Socialtjänstlagen
ryms inom avtalet. Tills dess att nya avtal/överenskommelser finns på plats ska
arbetet inledas med produkter vilka anses rymmas inom befintliga avtal.

att

uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal
följs upp efter två år och därefter vid behov
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För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en
initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om
att

gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam
struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att
användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter,
upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för
inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och
demonstrationsmiljöer under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering
är en engångsfinansiering.

att

kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas
enligt följande:
... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare senast den XX
till konto XX
... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare senast den XX till
konto YY

att

ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en
redovisning av hur medlen använts för påseende av samtliga deltagande
huvudmän

att

eventuella finansiella medel som återstår 2025-06-30 ska återbetalas till
huvudmännen eller återinvesteras i det gemensamma samarbetet kring digitala
hjälpmedel

Giltighet:
Detta samverkansavtal gäller t.o.m. utgången av ÅÅÅÅ. Därefter krävs nytt beslut i det
politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen om hur parterna ska arbeta
vidare.
För VästKom

För Västra Götalandsregionen

XXX
Ordförande VästKom

XXX
Ordförande Regionstyrelsen

XXX
Direktör

XXX
Regiondirektör
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Arbetsmall Remiss Förslag på
Samverkansavtal digitala hjälpmedel
Detta dokument är en arbetsmall som kan användas för att underlätta att
samla in och sammanställa synpunkterna inför remissinskicket på
dokumentet Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel. Notera att
samtliga remissvar ska skickas in genom webbformuläret som finns på
webbsidan www.vardsamverkan.se/digitalahjalpmedel. Denna mall skall
alltså inte skickas in som remissvar utan finns tillgänglig som stöd för er
insamling av svar i er verksamhet/organisation.
Tack för ert deltagande!

Tänk på











Svara på remissen senast den 18 april 2022, därefter är formuläret
stängt och svar kan inte längre tas emot.
Lämna ett samlat svar från respektive huvudman alternativt ett samlat
svar från flera huvudmän.
Om ni själva vill spara en kopia rekommenderas att använda den
tillhörande arbetsmallen alternativt spara ner era svar som PDF i sista
steget i webbformuläret.
Alla fält behöver inte fyllas i, om ni inte har synpunkter på avsnitten kan
dessa fält lämnas tomma. Tänk även på att det finns ett separat fält för
övergripande synpunkter.
Skriv så kortfattat och konkret som möjligt.
Undvik att klistra in text från avtal och överenskommelser.
Undvik fackuttryck och förkortningar.
Det är frivilligt att lämna remissvar.

Vid eventuella tekniska problem med webbformuläret, var vänliga kontakta
Frida Bengtsson på frida.bengtsson@lumell.se eller på telefonnummer 0734159167.
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Varje remissinstans ska inkomma med ett samlat svar i formuläret nedan.
*Obligatoriskt

GDPR information
Uppgifterna som lämnas in kommer raderas vid utredningens slut. Vid
eventuella frågor kring hur uppgifterna kommer behandlas eller om ni vill att
era uppgifter raderas är ni välkommen att vända er till Frida Bengtsson på
frida.bengtsson@lumell.se eller på telefonnummer 0734-159167.
1. Godkänner du lagring av dina personuppgifter?
x

Ja
Nej

Uppgiftslämnare
2. Svarande remissinstans eller remissinstanser (fyll i samtliga om ni lämnar
svar gemensamt)*

Munkedals kommun
3. Avsändare - Svaret är inlämnat i egenskap av (markera en av
nedanstående)*:
Den region/kommun jag representerar
x

Den verksamhet/organisation jag representerar
Annan

4. Om det finns ett formellt beslut kring detta remissvar - beskriv vart detta
beslut är fattat (till exempel i ledningsgrupp, nämnd, KS, HSS, nätverk etc.)

Välfärdsnämnden
Kontaktperson
Ange en kontaktperson som är tillgänglig för att svara på eventuella frågor
under hanteringen av remissvaren.
5. Namn, kontaktperson*

Karolina Christensen
6. E-post, kontaktperson*

Karolina.christensen@munkedal.se

40

Sida | 2

Övergripande kommentarer och medskick
Här kan ni lämna övergripande kommentarer och medskick. Om ni har
specifika medskick på någon av delarna inom Förslag på Samverkansavtal
digitala hjälpmedel, se avsnitten nedan (del 1–3). Har ni inga medskick för
specifika delar går det bra att lämna de fälten tomma.
7. Ange eventuella övergripande kommentarer och medskick

Det skulle innebära en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel som är utprovat
utifrån den enskildes specifika behov.
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Del 1 - Samarbetets ramar
Från Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel:
I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet:
att

parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en
modell för samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland

att

det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från
invånarens behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst

att

samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala
hjälpmedel ska...
... ske med utgångspunkt i individens behov av digitala hjälpmedel
... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland
... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid
... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna
... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård
... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån
... vara långsiktigt och varaktigt över tid
... präglas av kontinuerliga förbättringar

att

nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom
samarbetet kan påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga
huvudmän nyttjar samarbetet fullt ut inom en femårsperiod

8. Vår verksamhet instämmer i angivna ramar för samarbetet*
x

Ja
Nej

9. Ange eventuella kommentarer och medskick på del 1 – Samarbetets ramar

Tas det hänsyn till vilka verksamhetssystem som krävs för att kunna administrera
och använda produkten? Tillkommer inköp av system/licenser?
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Del 2 – Förtydligande av uppdrag
Från Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel:
För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer
förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om
att

uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel
till regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade
modell

att

sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya
produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras
löpande utifrån framkomna behov)

att

digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de
processer, rutiner och prissättningsmodeller som gäller för
Hjälpmedelscentralens övriga sortiment

att

befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även
för detta utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut
avseende avtal och överenskommelser, handbok, produktsortiment,
kostnadsansvar och riktlinjer. Övergripande politiska
ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska fattas i det
politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra
Götalandsregionens politiska ledningar (SRO).

att

uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de
avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade
ansvarsområdet samt att hantera verkställighet inom dessa
avtal/överenskommelser, inklusive att säkra att hjälpmedel som enbart
används inom ramen för Socialtjänstlagen ryms inom avtalet. Tills
dess att nya avtal/överenskommelser finns på plats ska arbetet inledas
med produkter vilka anses rymmas inom befintliga avtal.

att

uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta
samverkansavtal följs upp efter två år och därefter vid behov

10. Vår verksamhet instämmer i angivna uppdrag för samarbetet*
x

Ja
Nej

11. Ange eventuella kommentarer och medskick på del 2 – Förtydligande av
uppdrag
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Del 3 – Initial investering
Från Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel:
För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas
krävs en initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om
att

gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en
gemensam struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna
investering kommer att användas för lönekostnader exempelvis till
arbetsledning, produktkonsultenter, upphandlare, tekniker, utbildare
och supportpersonal samt produktkostnader för inköp av hjälpmedel
och utrustning samt för etablering av test och demonstrationsmiljöer
under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering är en
engångsfinansiering.

att

kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och
fördelas enligt följande:
... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare
senast den XX till konto XX
... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare senast den
XX till konto YY

att

ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut
sammanställer en redovisning av hur medlen använts för påseende av
samtliga deltagande huvudmän

att

eventuella finansiella medel som återstår 2025-06-30 ska återbetalas till
huvudmännen eller återinvesteras i det gemensamma samarbetet kring
digitala hjälpmedel

12. Vår verksamhet instämmer i angiven organisation och finansiering för
samarbetet*
x

Ja
Nej

13. Ange eventuella kommentarer och medskick på del 3 – Initial investering
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Er samlade bedömning
14. Vår preliminära bedömning är att vi skulle vilja vara med i samarbetet om
premisserna i stort ser ut som i detta förslag
(OBS! Syftet med frågan är endast att få en ungefärlig uppskattning av
intresset för att delta i samarbetet och ert svar är på intet sätt
förpliktigande)
x

Ja
Nej
Vet ej
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Munkedal Kommun
den 21 januari 2022 15:42
Ulrika Karlsson
VB: Remiss Samverkansavtal digitala hjälpmedel - svara senast 18 april
Samverkansavtal digitala hjälpmedel 21 januari 2022.pdf

Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se>
Skickat: den 21 januari 2022 14:19
Till: Bengtsfors kommun <kommun@bengtsfors.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>;
Färgelanda kommun <kommun@fargelanda.se>; Registrator Lysekils kommun <Registrator@lysekil.se>;
Melleruds kommun <kommunen@mellerud.se>; Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se>; Orust
kommun <kommun@orust.se>; Registrator Sotenäs Kommun <Registrator.Kommun@sotenas.se>; Info
<Info@sotenas.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad.se>; Tanums kommun
<ks.diarium@tanum.se>; Trollhättans stad <trollhattans.stad@trollhattan.se>; Uddevalla kommun
<kommunen@uddevalla.se>; Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Åmåls kommun
<kommun@amal.se>
Kopia: Karin Engström <Karin.engstrom@fyrbodal.se>; Titti Andersson <titti.andersson@fyrbodal.se>
Ämne: Remiss Samverkansavtal digitala hjälpmedel - svara senast 18 april

Till medlemskommunerna i Fyrbodal

Härmed inbjuds Ni till att lämna svar på remissen för förslaget
om Samverkansavtal digitala hjälpmedel.
Remissen skickas ut till Västra Götalandsregionen och samtliga
kommuner i Västra Götaland.
Om samarbetet kring digitala hjälpmedel
För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god och nära vård
har såväl Västra Götalandsregionen som flera kommuner fattat beslut om ”digitalt först”
avseende flera välfärdstjänster. Frågan är inte längre om vi ska ha digitala hjälpmedel i
verksamheterna utan hur vi tillhandahåller dem på bästa sätt.
Under 2021 har denna fråga utretts grundligt inom ramen för utredningen om Välfärdsteknik i samverkan som
genomförts gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom. Resultaten från utredningen är tydliga: I
nuläget råder en situation där tillgången till digitala hjälpmedel är ojämlik och där var och en av de 49
kommunerna och regionen behöver lägga mycket arbete på att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Utredningen
visar att det finns stora vinster om vi i stället kan samarbeta kring detta och att ett sådant samarbete är både
genomförbart och efterfrågat. I utredningen beskrivs en modell hur samarbetet kan fungera, där vi bygger på de
välfungerande befintliga strukturer som finns inom den gemensamma hjälpmedelsverksamheten.
Samarbetsmodellen har utvecklats och förankrats i dialog med många olika företrädare från kommunerna och
regionens berörda verksamheter.

Om samverkansavtalet
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Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det nuvarande samarbetet kring hjälpmedel.
För att etablera samarbetet behövs därför ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om
målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en
gemensam investering för att etablera samarbetet. Under hösten 2021 har förslaget på samverkansavtal kring
digitala hjälpmedel förankrats i flera olika forum och går nu ut på remiss.

Svara på remissen senast 18 april 2022
I remissen ligger att skicka in synpunkter på förslaget om Samverkansavtal digitala hjälpmedel. Ni lämnar Era
synpunkter senast 18 april 2022 i det webbformulär som finns på www.vardsamverkan.se/digitalahjalpmedel. På
denna sida finns även förslaget på Samverkansavtal digitala hjälpmedel i sin helhet, samt därutöver andra
aktuella dokument, vidare information om remissprocessen, kontaktuppgifter samt en sida för vanliga frågor och
svar.
På denna sida finns även anmälningslänk för att delta på någon av våra tre remisskonferenser där vi kommer
presentera samarbetet och gemensamt diskutera avtalets innehåll och konsekvenser.
Vi önskar ett samlat svar från respektive huvudman alternativt ett samlat svar från flera huvudmän.
Stort tack för er medverkan!
Kontakt
Adam Krantz
Digitaliseringsstrateg VästKom
Telefon: 0761-364741
E-post: adam.krantz@vastkom.se
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Göteborg 2022-01-21
Västra Götalandsregionen
Kommunerna i Västra Götaland

Härmed inbjuds Ni till att lämna svar på remissen för
förslaget om Samverkansavtal digitala hjälpmedel.
Remissen skickas ut till Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i
Västra Götaland.

Om samarbetet kring digitala hjälpmedel
För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god och nära
vård har såväl Västra Götalandsregionen som flera kommuner fattat beslut om ”digitalt
först” avseende flera välfärdstjänster. Frågan är inte längre om vi ska ha digitala hjälpmedel
i verksamheterna utan hur vi tillhandahåller dem på bästa sätt.
Under 2021 har denna fråga utretts grundligt inom ramen för utredningen om Välfärdsteknik i samverkan som
genomförts gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom.
Resultaten från utredningen är tydliga: I nuläget råder en situation där tillgången till digitala hjälpmedel är
ojämlik och där var och en av de 49 kommunerna och regionen behöver lägga mycket arbete på att
tillhandahålla digitala hjälpmedel. Utredningen visar att det finns stora vinster om vi i stället kan samarbeta
kring detta och att ett sådant samarbete är både genomförbart och efterfrågat. I utredningen beskrivs en
modell hur samarbetet kan fungera, där vi bygger på de välfungerande befintliga strukturer som finns inom
den gemensamma hjälpmedelsverksamheten.
Samarbetsmodellen har utvecklats och förankrats i dialog med många olika företrädare från kommunerna och
regionens berörda verksamheter.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG
www.vastkom.se
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Om samverkansavtalet
Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det nuvarande samarbetet kring
hjälpmedel.
För att etablera samarbetet behövs därför ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om
målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt
en gemensam investering för att etablera samarbetet.
Under hösten 2021 har förslaget på samverkansavtal kring digitala hjälpmedel förankrats i flera olika forum
och går nu ut på remiss.

Svara på remissen senast 18 april 2022
I remissen ligger att skicka in synpunkter på förslaget om Samverkansavtal digitala hjälpmedel.
Ni lämnar Era synpunkter senast den 18 april 2022 i det webbformulär som finns på
www.vardsamverkan.se/digitalahjalpmedel.
På denna sida finns även förslaget på Samverkansavtal digitala hjälpmedel i sin helhet, samt därutöver
andra aktuella dokument, vidare information om remissprocessen, kontaktuppgifter samt en sida för vanliga
frågor och svar.
På denna sida finns även anmälningslänk för att delta på någon av våra tre remisskonferenser där vi kommer
presentera samarbetet och gemensamt diskutera avtalets innehåll och konsekvenser.
Vi önskar ett samlat svar från respektive huvudman alternativt ett samlat svar från flera huvudmän.
Stort tack för er medverkan!
Kontakt
Adam Krantz
Digitaliseringsstrateg VästKom
Telefon: 0761-364741
E-post: adam.krantz@vastkom.se

VästKom

20 januari 2022 – 21 januari 2022
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VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Månadsrapport 2020-2022
• Vård och Omsorg
• Stöd
• IFO
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Vård
och
Omsorg

51

Hemtjänst
Beviljade timmar SoL

Delegerade timmar HSL

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Antal brukare med SoL/hemtjänst insats

Antal brukare med HSL insats

300
250
200
150
100
50
0
52

Antal brukare med både SoL och HSL insats

Beviljade hemtjänsttimmar per område
Inre

Munkedal

Svarteborg

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
53

Hedekas

Korttids och växelvård
Antal vårddygn
600

500

400

300

200

100

0
54

Lediga platser SÄBO
(den 1:e varje månad)
Allégården

Dinglegården

Sörbygården

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5
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0
nov-21

dec-21

jan-22

feb-22

mar-22

apr-22

maj-22

jun-22

jul-22

aug-22

sep-22

okt-22

nov-22

dec-22

Stöd

56

LSS

Verkställda beslut
Boende vuxen internt

Köpt plats boende vuxen

Köpt plats boende barn

50
45
40
35

30
25
20

15
10
5
0
57

Korttidsvistelse (köpta platser)

Daglig verksamhet

Socialpsykiatrin
Verkställda beslut

Boende internt

Köpta boende

35

30

25

20

15

10

5

0
58

Sysselsättning

Boendestöd

IFO

59

Orosanmälningar Barn och unga
Antal orosanmälningar
60

50

40

30

20

10

0
60

Placeringar Barn och unga
Egna familjehem

Köpta familjehem

25

20

15

10

5

0
61

HVB/instution

Missbruk/beroende och Våld i nära relationer
Antal köpta platser

Varav missbruk/beroende

8

7

6

5

4

3

2

1

0
62

Varav våld i nära relationer

160
140
120
100
80
60
40
20
0
63

Antal hushåll

dec-22

nov-22

okt-22

sep-22

aug-22

jul-22

jun-22

maj-22

apr-22

mar-22

feb-22

jan-22

dec-21

nov-21

okt-21

sep-21

aug-21

jul-21

jun-21

maj-21

apr-21

mar-21

feb-21

jan-21

dec-20

nov-20

okt-20

sep-20

aug-20

jul-20

jun-20

maj-20

apr-20

mar-20

feb-20

jan-20

Ekonomiskt bistånd
Summa utbetalt

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

Tack för uppmärksamhet!
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Diarienummer: 2022-000004
Datum: 2022-03-07
TJÄNSTESKRIVELSE
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Redovisning av pågående motioner
och medborgarförslag som inte beretts
färdigt av välfärdsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner och
medborgarförslag som välfärdsnämnden inte berett färdigt.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år
ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden
men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från
det att motionen anmälts kan besluta i ärendet.
Välfärdsnämnden har tre motioner för beredning:
1. Motion har inkommit från Malin Svedjenäs (V) och Hans-Joachim Isenheim
(MP), om bland annat höjd grundbemanning samt utökning av teknisk
utrustning och tid för dokumentation inom äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 § 94 att överlämna motionen till
välfärdsnämnden för beredning.
Enligt förvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden ärendet
2022-04-21. Ärendet överlämnas därefter till kommunfullmäktiges möte
2022-06-27 för ställningstagande.
2. Motion har inkommit från Malin Svedjenäs och Ove Göransson
Vänsterpartiet, om att Munkedals kommun deltar i äldreomsorgslyftet.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 § 4 att överlämna motionen till
välfärdsnämnden för beredning.
Enligt förvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden ärendet
2022-05-19. Ärendet överlämnas därefter till kommunfullmäktiges möte
2022-06-27 för ställningstagande.
3. Motion har inkommit från Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobson
(KD), om att ersätta minutstyrning i hemtjänsten med tillitsbaserad
styrningsmodell samt att införa arbetstidsförkortning inom hemtjänsten.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 § 5 att överlämna motionen till
välfärdsnämnden för beredning.
Enligt förvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden ärendet
2022-05-19. Ärendet överlämnas därefter till kommunfullmäktiges möte
2022-06-27 för ställningstagande.
Välfärdsnämnden har inga medborgarförslag för beredning.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension
Inga konsekvenser.

Hållbar utveckling – Social dimension
Inga konsekvenser

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension
Inga konsekvenser.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
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Diarienummer: 2022-000005
Datum: 2022-03-03
TJÄNSTESKRIVELSE
Ulrika Karlsson
Administrativa avdelningen

Anmälan av delegationsbeslut 2022 till
välfärdsnämnden
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under
perioden 2022-02-01 – 2022-02-28.

Sammanfattning
Välfärdsnämnden beslutade 2022-02-17 § 15, att beslut fattade enligt
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens
nästkommande möte.
Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut
under perioden 2022-02-01 – 2022-02-28.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension
Inga ekonomiska konsekvenser

Hållbar utveckling – Social dimension
Inga sociala konsekvenser

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension
Inga miljömässiga konsekvenser

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Besl

Förvaltningschef
Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Sida

DELEGATIONSFÖRTECKNING

1(1)

Datum

2022-02-01 – 2022-02-28

Välfärdsförvaltningen

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

2022-02-18

3836

EXP

Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15
- Beslut i Välfärdsnämndens
myndighetsutskott 2022-02-03 §§
14-23.

Monica Nordqvist

2022-02-07

3766

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om Barn och
unga, ekonomiskt försörjningsstöd,
dödsboanmälan, familjerätt, felaktig
utbetalning, förmedlingsmedel,
uppdragstagare, vuxen för perioden
2022-01-01 -- 2022-01-31.

2022-02-07

3763

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79 Magdalena
- Besluta om insatser bistånd under Wilhelmsson
perioden 2022-01-01 -- 2022-0131. Avseende hemtjänst,
korttidsboende, trygghetslarm,
boendestöd mm.
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