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• 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
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• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
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skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Handläggare: 
Josefine Fredriksson 

Ekonomiavdelningen 

Delårsrapport Välfärdsnämnden augusti 2020 

Förslag till beslut 
• Välfärdsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per augusti

med verksamhetens åtgärder för budget i balans.

• Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 
Välfärden har för perioden januari till augusti 2020 ett negativt resultat på 5 923 
tkr. Årsprognosen visar på ett underskott om 8 000 tkr.  

Största underskottet finns under avdelning vård och omsorg som påverkats av 
Covid-19 samt under ekonomiskt bistånd.  

Utfallet för investeringar uppgår till 1 286 tkr. Prognosen är att den totala 
investeringsbudgeten på 3 505 tkr kommer förbrukas. 

Välfärdsförvaltningen har tagit sig an samtliga fyra av Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Bedömningen är att ett verksamhetsmått är delvist uppfyllt och tre 
är ej uppfyllda.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Se ovan. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef Välfärden 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
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Delårsrapport augusti 2020 

Välfärdsnämnden 

Nämndsordförande 
Ulla Gustafsson (M) 

Förvaltningschef 
Catarina Dunghed 
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Saltkällans båtplats. Fotograf Jenny Martinsson 

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

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

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

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

Viktiga händelser 
Försörjningsstödet har fortsatt öka och inskriva kommer inte ut i arbete eller sysselsättning i samma 
omfattning som tidigare. Förklaringarna antas vara flera. Nationellt har arbetslösheten ökat och 
prognosen är att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Detta påverkar arbetsmarknaden med högre 
arbetslöshetssiffror. Under våren drabbades världen av coronapandemin vilket också påverkar 
arbetsmarknaden. Ärendemängden i försörjningsstödsgruppen har ökat från april till augusti med 50 
st hushåll varav ekonomiskt bistånd är 38 hushåll. Antalet hushåll direktrelaterade till Covid-19 uppgår 
per augusti till 17 stycken. 

Serviceinsatserna i hemtjänsten har under sommaren påbörjats i ett hemtjänstområde. Resultatet har 
varit positivt och serviceinsatserna kommer under hösten utökas till att omfatta ytterligare ett 
hemtjänstområde. Hittills har två personer som uppburit försörjningsstöd fått en extratjänst. 

Efter sommaren gjordes en utvärdering av Bemanningsenheten i förvaltningsledningen. Utvärderingen 
resulterade i ett beslut att avveckla Bemanningsenheten i nuvarande form. 

Sedan juni arbetar förvaltningen mer fokuserad för implementera heltid som norm. En kartläggning 
pågår och handlingsplan samt tidsplan revideras. I dagsläget arbetar 52 % av förvaltningens 
tillsvidareanställda personal heltid. 

Ett nytt Äldreomsorgsprogram har tagits fram i samarbete med politiken. 
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Covid-19 

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

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

Verksamheterna tog höjd inför sommaren med fler vikarieanställningar, sysselsättningsgraderna 
höjdes på befintlig personal och all personal från bemanningsenheten placerades ut i verksamheterna. 

Förvaltningens kostnaderna relaterat till Covid-19 uppgår till 5 218 tkr. Beloppet är återsökt hos 
Socialstyrelsen 31 augusti och förvaltningen inväntar beslut om utbetalning. 

Ekonomi 
Resultaträkning 

Utfall Jan-Aug 
2019 

Utfall Jan-Aug 
2020 

Budget Jan-
Aug 2020 

Avvikelse Jan-
Aug 2020 

Intäkter 36 314 32 240 23 708 8 532 
Summa Intäkter 36 314 32 240 23 708 8 532 
Kostnader -39 066 -38 826 -32 244 -6 581
Personalkostnader -153 967 -149 749 -145 740 -4 009
Övriga verksamhetskostnader -34 107 -32 317 -28 448 -3 869
Övriga intäkter och kostnader -82 -69 -73 4 
Summa kostnader -227 222 -220 961 -206 505 -14 455
Periodens resultat -190 908 -188 721 -182 798 -5 923

Resultatet per augusti är ett underskott på - 5 923 tkr. 

Stor del av nämndens resultat kan hänföras till Covid-19. Per siste augusti är 5 218 tkr bokfört som 
Covid relaterade kostnader. Av dessa är 4 315 tkr personalkostnader och 903 tkr inköp av material och 
skyddsutrustning. 

Nettokostnaden är 2 187 tkr lägre än samma period föregående år, dvs en nettokostnadsavvikelse på 
-1,2 %. Största minskningen är hänförliga till lägre personalkostnader, det är färre årsarbetare 2020,
men även att övriga verksamhetskostnader minskat så som transportkostnader.

Intäktsanalys 
Intäkterna har minskat under perioden januari till augusti 2020 med 4 074 tkr jämfört med samma 
period 2019. Största delen av intäktsminskningen är från staten. Intäkterna från Försäkringskassan är 
lägre 2020 och är hänfört till färre antal ärende personlig assistans jämfört med 2019. Även 
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bidragsersättningen från arbetsförmedlingen har minskat som följd av färre bidragsanställningar samt 
minskat antal arbetsträningsplatser under 2020. 

Att intäkterna överstiger budget med 8 532 tkr beror på att intäkterna från Migrationsverket inte är 
budgeterade fullt ut. I intäkterna finns även en fordran på Migrationsverket där förvaltningen 
återsöker placeringskostnader i ett asylärende. Schablonersättningen och ersättning för 
ensamkommande minskar i takt med färre ärenden. I intäkterna ingår även ej budgeterade statsbidrag 
på ca 1 000 tkr. 

Intäkter för omsorgsavgifter, matabonnemang och hyresintäkter är enligt budget. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna för perioden har minskat med 6 261 tkr jämfört med föregående år. Främst är det 
personalkostnader och övriga verksamhetskostnader som minskat. 

Köp av huvudverksamhet är i nivå med föregående års utfall. Även om antalet placeringar av barn och 
unga samt missbruksplaceringar är färre 2020 jämfört med 2019 samt att verksamheten ser en 
kostnadsminskning från den hemtagning inom LSS som genomförts i år är skillnaden mellan åren inte 
större. Förvaltningen köper en boendeplats inom integration, denna kostnad återsöks hos 
Migrationsverket och har ingen effekt på resultatet men påverkar kostnaderna och intäkterna för 
perioden. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat jämfört med föregående år. 

Avvikelsen mot budget avser främst försörjningsstöd och integration. 

Personalkostnaderna har minskat med 4 218 tkr jämfört med föregående år, trots rådande pandemi. 
Åtgärderna för budget i balans 2020 har gett effekt. Kostnadsminskningen är hänförlig till Vård och 
Omsorg och avdelning Stöd. Inom äldreomsorgen har personalkostnaderna minskat som en effekt av 
nedläggning av halva Ekebacken. För avdelning Stöd är det inom personlig assistans där det 2020 är 
färre ärenden samt arbetsmarknadsenheten där antalet bidragsanställningar och extra tjänster 
minskat. 

Avvikelsen mot personalbudgeten uppgår till 4 009 tkr 2020, 2019 var avvikelsen 9 111 tkr. Största 
avvikelsen mot budget avser kostnader för korttidsfrånvaro i form av sjukfrånvaro. 
Sjuklönekostnaderna är drygt 1 000 tkr högre i år jämfört med 2019 och uppgår till 3 964 tkr exklusive 
social avgifter. Även mertid är en kostnadspost som ökat och avviker från budget. Kostnadsökningen 
var som högst under mars och april för att under sommaren återgår till mer normala nivåer. Inför 
sommaren anställdes vikarier på tillsvidareavtal istället för visstidsanställningar. Detta medförde att 
löner betalats ut innevarande månad istället för med en månads eftersläpning vilket medför att 
perioden juni till augusti 2020 betalas ut mer löner medan 2019 är det juli till september som är de 
mest kostnadsdrivna månaderna. Kostnadsmässigt är sommaren 2020 och 2019 i samma nivå. 

Övriga verksamhetskostnader har minskat med 1 790 tkr jämfört med 2019. Anledningen är att 
kostnaderna för omsorgsresor i stort sett uteblivit helt som följd av Covid-19. Kostnader för livsmedel 
har minskat som följd av färre särskilda boende platser. 

Avvikelsen mot budget uppgår till -3 869 kr, främst är det utökade kostnader för verksamhetssystem 
samt dyrare och större inköp av förbrukningsmaterial och skyddsutrustning som överstiger budget. 
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Driftredovisning ansvar 
Ansvar 2019 Utfall 

Helår 
2020 Prognos 

helår 
2020 Budget 

Helår 
2020 Avvikelse 

Prognos 
39 Ledning Välfärd -10 082 -11 371 -9 771 -1 600
30-31 Avdelning Vård och Omsorg -157 683 -155 992 -150 592 -5 400
34-35 Avdelning Stöd -62 190 -59 467 -59 327 -140
32-33 Avdelning IFO -53 298 -55 505 -54 645 -860
Summa Välfärdsnämnden -283 252 -282 335 -274 335 -8 000

Prognosen för Välfärdsförvaltningen i augusti uppgår till -8 000 tkr. En försämring från aprils prognos 
som uppgick till - 5 900 tkr. Anledningen till att prognostiserat underskott ökat med 2 100 tkr är hänfört 
till Covid-19 och avser främst ökade kostnader inom avdelning vård och omsorg och beror ökade 
personalkostnader. 

Prognosen är satt utifrån det verksamheterna ser och känner till idag. Höjd är tagen för de 
placeringsbeslut som finns men ej ännu verkställts. Dock kan det tillkomma placeringar under året som 
kan komma påverka prognosen. 

Gällande Covid-19 blev framför allt våren och dels sommaren mer kostsam än prognostiserat. Främst 
kostnader för korttidsfrånvaro och ökade materialinköp som påverkat utfallet. Hur stor spridningen 
kommer vara i kommunen under hösten kommer påverka prognosen. 

Avdelning ledning välfärd redovisar ett underskott på - 1 155 tkr och prognostiserar ett underskott på 
-1 600 tkr. Här ser verksamheten förbättrad prognos från april med 900 tkr. En anledning är att vissa
administrativa kostnader minskat under pandemin så som kostnader för färdtjänst. Underskottet
beror främst på utökade kostnader för verksamhetssystem samt minskad personalbudget
motsvarande 4,1 tjänster.

Avdelning vård och omsorg redovisar ett negativt resultat på -4 542 tkr samt en prognos på - 5 400 tkr. 
Vård och omsorg är den avdelning som drabbats värst av pandemin och totalt är tkr aktiverat som 
kostnader hänförligt till Covid-19. Prognosen är en försämring med 2 300 tkr från april. Avdelningen 
har inte på grund av pandemin inte haft möjlighet att aktivt arbeta med de åtgärder som planerat. 

Avdelning Stöd redovisar ett resultat på +18 tkr och har en prognos på -140 tkr vilket är i nivå med 
föregående prognos. 

Avdelning IFO visar ett underskott på -244 tkr och en prognos på -860 tkr. Avdelningen har fortstatt 
ett överskott på verksamheterna rörande barn och unga som till stor täcker upp underskottet på 
försörjningsstöd och övrig vuxenvård där underskottet ökat. 

Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2019 Utfall 

Helår 
2020 Prognos 

Helår 
2020 Budget 

Helår 
2020 Avvikelse 

Prognos 
Hemtjänst -40 146 -44 509 -43 009 -1 500
Dagverksamhet -1 754 -1 467 -1 967 500 
Särskilt boende/korttidsvård -75 932 -74 696 -71 196 -3 500
Rehab och hemsjukvård -28 148 -26 496 -25 996 -500
Boende enligt LSS -26 166 -25 950 -26 050 100 
Korttidsvistelse utanför hemmet -5 865 -4 489 -5 689 1 200 
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Annat boende enligt SOL -2 950 -2 834 -1 468 -1 370
Övriga insatser inom LSS -12 060 -11 646 -12 246 600 
Personlig assistnas -8 071 -7 843 -6 843 -1 000
Institutionsvård vuxna -1 424 -1 215 -1 715 500 
Övrig vuxenvård -727 -900 0 -900
HVB vård barn/unga -11 226 -10 627 -11 827 1 200 
Familjehemsvård barn/unga -15 356 -15 159 -17 659 2 500 
Övr. öppna insatser barn och vuxna -5 225 -5 536 -5 376 -160
Ekonomiskt bistånd -11 770 -14 784 -10 784 -4 000
Flyktingmottagande 1 090 -144 -44 -100
Arbetsmarknadsårgärder -2 975 -2 338 -2 268 -70
Gem. kostnader Välfärd -33 637 -30 658 -29 158 -1 500
Nämnd och styrelse -911 -1 040 -1 040 0 
Välfärd totalt -283 252 -282 335 -274 335 -8 000

Hemtjänst 

Hemtjänsten inklusive delegerad HSL redovisar ett negativt resultat per augusti på -1 096 tkr. 
Anledningen till underskottet är att personalkostnaderna överstiger budget. Antalet arbetade timmar 
inom hemtjänsten har inte minskat i samma omfattning som verkställda timmar, ett medvetet beslut 
för att arbeta på ett säkert sätt i pandemin. 

Hemtjänst Jan-Aug 2018 Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2020 
Verkställd tid, SOL 53 949 47 728 45 974 
Verkställd delegerad tid, HSL 13 209 14 161 13 662 
Totalt verkställ tid, SOL och HSL 67 158 61 888 59 636 
Verkställd tid, snitt per månad SOL och HSL 8 395 7 736 7 454 
Delegerad HSL % 19,6% 22,9% 22,9% 

Trenden är att antalet verkställda timmar fortsätter att minska. Under perioden januari till augusti 
verkställdes 2 252 färre timmar jämfört med samma period föregående år. Arbetet med att se över 
den delegerade hemsjukvården har gett effekt och verksamheten ser nu även en minskning i 
verkställda HSL timmar. I augusti uppgick delegerad HSL till 20% av den verkställda tiden. Prognosen 
för hemtjänsten är -1 500 tkr, en försämring från april, anledningen är främst att personalkostnaderna 
ökat till följd av Covid-19. 

Särskilt omsorgsboende inklusive korttids 

SäBo's resultat per augusti uppgår till -2 971 tkr och redovisar en prognos på -3 500 tkr. En försämring 
av både resultatet och prognosen sedan aprils delårsbokslut där resultatet uppgick till -231 tkr och 
prognosen till -1 800 tkr. Anledningen är främst Covid-19. Dels har verksamheten ökat upp 
grundbemanningen på boendena för att minska eventuell smittspridning men även för att täcka 
sjukdomsbortfall. Resultatet har ytterligare försämrats på de enheter som haft konstaterade Covid-19 
fall. 

Korttids har även påverkats av Covid-19, dubbelrummen har inte fått nyttjas till mer än en brukare åt 
gången vilket medfört att lediga rum på SäBo har fått vara korttidslägenheter under perioder vilket 

12

12

12



7 

även ökat kostnaderna för korttidsvården. Antal verkställda korttidsdygn under perioden uppgår till 3 
556 stycket, samma period 2019 verkställdes 3 401 dygn. 

Insatser LSS 

Inom boende ingår kommunens fyra egna gruppbostäder samt köp av en extern boende plats inom 
LSS. Denna verksamhet redovisar ett överskott om och en prognos på 100 tkr. Anledningen är att 
verksamheten resursförstärkts i samband med hemtagning. Under sommaren har ytterligare en 
brukare flyttat in. 

Verksamheterna Kringlan och Café kunskapens hus har stängt tills vidare och brukarna inom daglig 
verksamhet har erbjuds anpassade aktiviteter hemma på särskilt boende som följd av Covid-19. Detta 
har medfört lägre kostnader för omsorgsresor samt att personalbortfall och sjukskrivningar ej behövt 
återbesättas. Verksamheterna redovisar ett resultat på 760 tkr och en prognos på 600 tkr. Planen är 
att verksamheterna ska starta upp i oktober. 

Korttidsvistelse utanför hemmet 

Resultatet uppgår till 521 tkr och prognosen till 1 200 tkr. Att verksamheten redovisar ett överskott 
beror på att alla korttidsdygn inte nyttjas som en följd av Covid-19. Verksamheten har inte heller lika 
många köpta boendeplatser samband med köpt särskola. 

Annat boende SOL 

Avser boendestöd och särskilt boende enligt SOL inom psykiatrin. Resultatet per siste augusti uppgår 
till -692 tkr och prognosen till - 1 370 tkr. Anledningen till underskottet och den negativa prognosen är 
ett ärende har fått en dyrare placering samt att verksamheten köper fler boendeplatser än vad som 
finns budgeterat.  

Personlig assistans 

Redovisar en prognos på -1 000 tkr. Underskottet orsakas delvis av att antal timmar ökat i vissa 
ärenden som en följd av att daglig verksamhet varit stängd och utförts i hemmet på grund av Covid -
19. Dessa timmar är ej åter sökbara hos Försäkringskassan och kostnaden är istället återsökt hos
Socialstyrelsen. Sjukfrånvaron har varit hög under perioden och tidsredovisningen till
Försäkringskassan har inte varit komplett.  Neddragning av enhetschefstjänsten för personlig assistans
var en åtgärd för minskade kostnader år 2020. Åtgärden medförde att det nära ledarskapet inte kunde
bedrivas på ett tillräckligt effektivt sätt gällande rehab processen och redovisningen till
Försäkringskassan. Verksamheten ses över inför 2021.

Vuxenvård 

Antalet missbruksplaceringar har under året varit få och ryms inom budget. Under övrig vuxenvård 
ökar placeringskostnaderna på grund av ökat våld i nära relationer. Verksamheten har en långvarig 
skyddsplacering som kommer att fortgå under 2021. Utöver denna placering har det förekommit några 
korta akutplaceringar på kvinnojour och samt en kortare skyddsplacering. Resultatet per april uppgår 
till -280 tkr och prognosen -400 tkr. 

Barn och unga 

Verksamheten HVB redovisar ett positivt överskott per augusti på 680 tkr och en prognos på 1 200 tkr. 
Anledningen till överskottet är färre placeringar. 
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Familjehemsvård barn och unga redovisar också ett positivt resultat på 1 986 tkr och prognosen ligger 
på 2 500 tkr. Antal köpta konsulentstödda familjehem har minskat och de egna familjehemmen har 
ökat vilket är ett resultat av det arbete familjehemssekreterarna gjort med att rekrytera egna 
familjehem. 

Barnkullen är den insats som erbjuds i första hand och i största mån till alla barn och unga och deras 
föräldrar vid behov. Kompetensen inom barnkullen omfattar flera områden och det satsas på 
förebyggande verksamhet tillsammans med skolan. Resultatet för barnkullen uppgår till 158 tkr och 
prognosen till 200 tkr, anledningen är att det finns en vakant tjänst. 

Ekonomiskt bistånd 

Försörjningsstödet har ökat i den omfattning som prognostiserades i april, prognosen är fortfarande -
4 000 tkr. Resultatet per augusti uppgår till -2 351 tkr. Summa utbetalt försörjningsstöd uppgår till 8 
311 tkr för januari till augusti vilket är 2 419 tkr mer än samma period 2019. Samtidigt som 
verksamheten ser en inflyttning av familjer samt personer som går ur etableringen har verksamheten 
svårigheter med att få ut försörjningstagare i egen försörjning. Personer i försörjningsstöd kommer 
inte ut i praktik eller jobb i samma omfattning som innan Covid-19. 17 stycken hushåll, motsvarande 
cirka 200 tkr, har en direkt koppling till Covid-19. 

Försörjningsstöd Jan-Aug 2018 Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2020 
Utbetalt försörjningsstöd, tkr 5 425 5 892 8 311 
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 184 179 229 
Snitt utbetalt per hushåll per månad, tkr 2 457 2 743 3 024 
Barn i hushållet 141 124 162 

Gemensamma kostnader Välfärd 

Resultatet per augusti - 1 196 tkr och en prognos på - 1500 tkr. Anledningen till underskottet beror 
dels på utökade kostnader för verksamhetssystem i samband för införandet av Combine och Appva. 
Under sommaren har förvaltningen även haft konsultkostnad på enhetschefsnivå. Att prognosen ändå 
minskat med 1 000 tkr beror på att vissa verksamheter varit nedstängda samt kostnader för bland 
annat omsorgsresor i stort uteblivit. 

Åtgärder 
Covid-19 gör att omfattningen av underskottet svårbedömt, bortses Covid-19 arbetar förvaltningen 
med åtgärder för en budget i balans samt att sänka kostnaderna. 

Inom Hemtjänsten har en översyn av den delegerade hemsjukvården påbörjats. Rehab och 
Hemsjukvården har sett över sina rutiner vilket gett effekt. De delegerade HSL timmarna till 
hemtjänsten har minskat från 25 % i början av 2020 till 20 % i augusti, en minskning med antalet 
timmar. Minskningen medför ingen förändring för brukarna utan är en administrativ åtgärd. 
Enhetscheferna inom hemtjänst har fått i uppdrag att tillsammans ska se över hur de kan anpassa 
personalstaben mot de antal timmar som respektive grupp har. Där timmarna sjunker behöver de 
personella resurserna omfördelas och scheman anpassas till behovet. 

Inom Hemsjukvården får verksamheten fullårseffekt av den omorganisation som genomfördes. Gick 
från två sjuksköterskor och en undersköterska på natten till att istället vara en sjuksköterska och två 
undersköterskor. I samband höjdes antal heltidstjänster och scheman arbetades om. Kostnaderna har 
minskat med drygt 500 tkr under 2020. 
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Vård och omsorgsboenden är den verksamhet som påverkats mest av Covid-19 vilket gör att de 
åtgärder som vidtogs vid årets början är svåra att se resultatet av då Covid -19 väsentligt har ökat 
kostnaderna. Detta gäller exempelvis den resursfördelningen som infördes inför 2020 som syftade till 
en mer rättvis fördelning av resurserna. Hög sjukfrånvaro och en svårighet i att bedriva utveckling 
identifieras som problem av enhetscheferna. Under hösten kommer enhetscheferna tillsammans med 
HR att påbörja ett arbetsmiljöarbetet. Avdelningschef deltar i vissa moment. 

Arbetet med de serviceinsatser inom hemtjänsten har återupptagits efter de stannat av när 
coronapandemin bröt ut. Under augusti har arbetet intensifierats och två personer har fått 
anställningar vilket innebär att försörjningsstöd inte betalas ut med ca 16 tkr per månad. Under 
oktober månad kommer ytterligare 3 anställningar ske. Området med det serviceinsatser kommer att 
utökas i kommunen med förhoppning om att fler anställningar behövs. 

AME utökas med en arbetsmarknadskonsulent och en handledare vilket medför ett intensifierat arbete 
med praktikplatser för att fler personer skall gå ur försörjningsstöd till egen försörjning. 

Inom boende LSS har en brukare flyttat in på kommunens gruppbostad och köp av extern korttidsplats 
har därmed upphört. Inför 2021 planeras ytterligare en hemtagning från köpt extern boendeplats. En 
kostnadsbesparing på totalt 180 tkr per månad. 

Avveckling av bemanningsenheten genomförs under hösten för att minska kostnaderna inom 
förvaltningen. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Aug 2020 
Budget tot 

2020 
Prognos 

Augusti 2020 
2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel -153 -153
2333 Gem inventarier ÄO -678 -2 297 -2 297
2335 ÄO larm -608 -500 -500
2336 Inv MuSoLy Magna Cura 0 -555 -555
Summa Alla projekt -1 286 -3 505 -3 505

Per augusti har förvaltningen nyttjat 1 286 tkr av investeringsbudgeten. Prognosen för 2020 är att 
förbruka hela investeringsbudgeten på 3 505 tkr. 

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

2333 Gemensamma inventarier: I samband med strukturförändringar i äldreomsorgen och ombyggnad 
och renovering på Allégården görs investeringar av möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp samt annan 
inredning. Investeringar i form av verksamhetsanpassningar av lokalen på LSS gruppbostad är gjort 
under perioden. 

2335 ÄO Larm: Har under perioden investerat i nytt larmsystem på Allegården. Det är dörr larm, 
passagelarm samt så kallade hotell lås, en åtgärd enligt målsättningen att förbättra och skapa en 
tryggare miljö för personer med demenssjukdom och skapa bättre arbetsmiljö för personalen. 

2336 Inv Munkedal Sotenäs Lysekil Magnua Cura/Combine; Kommande investeringar för införandet 
av nytt verksamhetssystem,licenskostnaden som kan arkiveras över avtalsperioden. 
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Personal 
Sjukfrånvaro % 

Sjukfrv %, ack 
Augusti 2019 

Sjukfrv %, ack 
Augusti 2020 

Åldersintervall 9.82% 13.11% 
<=29 11.12% 13.08% 
30-39 8.24% 11.34% 
40-49 9.29% 14.96% 
50-55 11.02% 12.43% 
>=56 10.07% 13.42% 
65-67 4.84% 8.04% 

Coronapandemin har slagit på korttidsfrånvaron och på sjukstatistiken i stort inom 
Välfärdsförvaltningen. Kostnaden på korttidsfrånvaron har skjutit i höjden mot åren bakåt, detta är för 
att sjukstatistiken är högre generellt sätt och fler personer har korttidsfrånvaro. En del verksamheter 
hade börjat få en nedåtgående trend i sjukfrånvaro mellan 2018/2019 men på grund av Covid-19 har 
trenden vänt.  

Fyra verksamheter har dock sänkt sin sjukfrånvaro trots pandemin. Åtta verksamheter har under en 
treårstid leget på 8 % eller mer i sjukfrånvaro, det är långtidsfrånvaron som dominerar mest. Dessa 
verksamheter behöver ha specifika handlingsplaner och insatser för att på sikt komma ner i 
sjukfrånvaro. Detta görs bäst i samverkan med berörd chef, avdelningschef, HR och 
företagshälsovården. 

För att hålla kursen mot Kommunstyrelsens arbetsmiljömål gällande att sänka sjukfrånvaron (mot 5%) 
behövs ett systematiskt arbete när det gäller sjukskrivningar. Långtidsfrånvaron handlar om att arbeta 
enligt rutin med rehab möten, rehab planer samt insatser via företagshälsovård eller primärvården. 
Verksamheterna behöver tydligare sätta mål med rehabiliteringen och vad arbetsgivarens ansvar är 
och arbetstagarens ansvar är i processen. På detta sätt uppnås en mer effektiv rehabilitering.  

Korttidsfrånvaron är dyr och påverkar verksamheten gällande kvalitet och kontinuitet. Många anställa 
har hög korttidsfrånvaro inom Välfärden och orsakerna är komplexa. Förvaltningen behöver 
gemensamt sätta en strategi och ett gemensamt mål i att sänka korttidsfrånvaron, exempelvis snabb 
återkoppling till arbetstagare som sjukanmäler sig, möjlighet att arbeta en viss procent trots nedsatt 
arbetsförmågan, sätta tidiga rehab planer med insatser och ha täta uppföljningar av närmaste chef. 

Antal anställda 
Utfall 2019 Utfall 2020 

Alla anställningsformer 645 635 
Tillsvidare 429 400 
Tidsbegränsad 220 236 

Inom välfärden finns 635 anställda personer varav 400 stycken är tillsvidareanställda och 236 stycken 
är tidsbegränsade. Det är 10 färre anställda nu jämfört med 2019. Färre tillsvidare anställningar under 
2020 har bland annat med att göra att det har avvecklats ett halvt äldreboende samt färre ärenden 
inom personlig assistans. Detta har gjort att nyrekryteringar vid pension eller annan avgångsorsak inte 
har behövts tillsättas. Kommunen har överlag haft anställningsprövning som också påverkat antal 
nyanställningar. 
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Att de tidsbegränsade anställningarna har ökat med 16 personer 2020 beror på att sommarvikarierna 
har erbjudits tidbegränsade anställningar på 3–4 månader i år. 

Sysselsättning 
Antal 

anställningar 
2019 

Antal 
anställningar 

2020 
0-74% 248 254 
75-99% 170 151 
100% 231 231 

Antal heltider har inte förändrats sedan 2019 på förvaltningsnivå.  Arbetet med "rätten till heltid" 
kommer att starta igång vid årsskiftet vilket ska leda till hälsosamma scheman och att fler vill och kan 
arbeta heltid. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljön och det börjar bli en naturlig del av det vardagliga 
arbetet. Förvaltningens utvecklingsområde som framkom i OSA för året var: uppföljning av 
arbetsplatsen mål, återkoppling av chef på utfört arbete och upplevelsen av att ha tillräcklig med 
resurser och förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Hittills i år har förvaltningen fått in 92 
tillbudsrapporter och 25 olycksfall. De flesta tillbuden har skett på SäBo och i enskilt hem, olycksfallen 
är i enskilt hem. Händelserna har till största del handlat om hot och våld situationer, psykosocial 
påverkan och skadad av person vid personlig kontakt och omvårdnad. En aktivitet framåt i detta kan 
vara utbildning och se över rutiner som kan stärka personalen i hot och våldssituationer som har med 
brukare/vårdtagare att göra. En stor del av det som är inrapporterat går som övrigt, vilket gör det svårt 
att utreda och svårt att förebygga. Här behöver varje verksamhet vidareutbilda sin personal i att 
rapportera in tillbud och olycksfall. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

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

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

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

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

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

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

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

Tidigare så har arbetet med att skriva in försörjningsstödstagare på Jobbcentrum för att kartlägga 
deras arbetsförmåga samt få hjälp med att komma ut i jobb försvårats på grund av personalbrist. Nu 
har Jobbcentrum rekryterat en arbetsmarknadskonsulent och ytterligare två tjänster är i rekryterings 
fasen nu. Den förväntade effekten av detta syns ännu inte, men effekten förväntas att ses vid nästa 
uppföljning. 

Inom DUA samverkan kommer vi att kunna gemensamt fånga upp personer som befinner sig i 
etableringen för att förhindra bidragsberoende. När DUA samverkan är igång kommer en fördjupad 
samverkan mellan IFO, Arbetsförmedlingen, jobbcentrum och Kunskapens hus bli möjlig och ett bättre 
arbete med målgruppen kunna genomföras. 

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

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

2.1 Verksamhetsmål: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande 

Bedömning Trend 

En arbetsgrupp har upprättats som kommer att arbeta med planen för brukarinflytande. Gruppen har 
inte träffats än pga nuvarande läge med Covid -19 men har målet att träffas för kartläggning och 
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kunskapsinhämtning under hösten. Målet är att planen ska vara upprättad i november/december 
2020. 

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

3.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer och andra i 
civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och ensamhet 

Bedömning Trend 

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

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

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

Inom de särskilda boendena har man inte kunnat genomföra anhörigträffar eftersom besöksförbudet 
på SäBo förlängdes med anledning av covid-19. Målet är att ha kontinuerliga anhörigträffar för att 
kunna ha ett bra samarbete med de boende och dess anhöriga och att få fler frivilliga och volontärer 
till enheterna. 

I Hedekas har man ett bra samarbete med frivilliga och andra grupper. I grunden fungerar Sörbygården 
som en träffpunkt och dagverksamheten utgår i normala fall därifrån vissa dagar per vecka. 

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

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Antalet aktiviteter ska öka med 20 % 20.0% 

4.1 Verksamhetsmål: Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga 

Bedömning Trend 

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

Under våren har arbetet med att skapa förutsättningar och uppmuntra till källsortering och återvinning 
inom förvaltningen har inte påbörjats. Fokus ligger till hösten att arbeta med frågan då förvaltningen 
får nya sopkärl. Mätning sker vid årets slut. 
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Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Antal enheter som källsorterar skall vara 100 % 100.0% 

Framtid 
Prognosen är att arbetslösheten fortsätter att öka i Munkedal och i resten av Sverige. Konsekvensen 
för välfärd kan därmed bli ökade kostnader för försörjningsstöd då förmågan till självförsörjning 
minskar. En ökad arbetslöshet innebär även att förvaltningen behöver omorganisera verksamheten 
och intensifiera arbetet med att få personer som uppbär försörjningsstöd ut i sysselsättning för att 
bryta bidragsberoende. För detta arbete har en arbetsgrupp startats med syfte att i framtiden utforma 
en organisation som i samverkan mellan Utbildning, Försörjningsstöd, Arbetsförmedling och AME 
arbetar med målgruppen och skapar en meningsfull sysselsättning som är till gagn för såväl den 
enskilde som för kommunen. Arbetsgruppen kommer att arbeta med en utformning av en organisation 
som innefattar en ny yrkesroll i form av så kallade serviceassistenter. Serviceassistenter skall vara en 
titel som inrättas kommunövergripande och som inom Välfärdsförvaltningen hanterar serviceinsatser 
i form av städ, tvätt samt inköp. 

Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande covid – 19 vilket vilket kan medföra 
plötsliga förändringar och omställningar i arbetet inom förvaltningen, då nya direktiv kan komma från 
en dag till en annan. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 har inneburit ökade kostnader för 
personal, inköp av skyddsutrustning samt förstärkning av ledningsfunktioner och administrativt stöd. 
Kommunen kommer att återsöktas för kostnadsutökningarna men i dagsläget är det inte klarlagt i 
vilken omfattning kommunen kompenseras för sina utlägg orsakade av covid – 19. 

Våld i nära relationer förväntas öka enligt en bedömning för landet i stort i spåren av covid-19. Den 
ekonomiska konsekvensen av detta kan bli en ökad kostnad för placeringar samt skyddat boende då 
behoven ökar. 

Planering gällande en alternativ boendeform fortgår. Syftet med den alternativa boendeformen är att 
skapa en möjlighet för målgruppen äldre att ha möjlighet att bo kvar i ordinärt boende och leva ett 
självständigt liv längre under trygga former. En beställning av nytt särskilt boende skall göras och 
förvaltningen arbetar med att fastställa behovet av antal platser för nybygget utifrån nuvarande 
bestånd av boendeplatser inom särskilt boende. 

Förvaltningen skall framledes arbeta med kvalitetsnivåerna inom hemtjänst i syfte att kostnaderna 
skall hamna i nivå med jämförbara kommuner. 

Boende och beroendestöd planerar att utöka ett samarbete för att utöka möjligheten att möta 
behovet hos våra klienter på hemmaplan. 

En utredning för kartläggning av behovet av antal LSS –platser är framtagen och framigenom kommer 
ett behov av ett behov av antalet boendeplatser att öka inom såväl boende samt inom 
korttidsverksamhet. 

Förvaltningen står inför införandet av heltid som norm vilket innebär att samtliga medarbetare i 
kommunen skall ges möjlighet till heltid enligt en överenskommelse mellan SKR och Kommunal. För 
förvaltningen innebär överenskommelsen ett omfattande arbete då förvaltningen har många 
medarbetare som arbetar deltid. Heltid som norm innebär en kostnadsökning i en inledningsfas när 
verksamheterna skall ställas om till att enbart omfatta heltidsanställningar. 
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15 

Den digitala utvecklingen står inför stora utmaningar i förvaltningen. Nuvarande verksamhetssystem 
Magna Cura skall bytas ut mot Combine vilket omfattar totalt ca 600 personal som skall utbildas i det 
nya systemet. Bytet av verksamhetssystemet medför även andra förändringar i form av nytt 
personalplaneringssystem och nytt avvikelsehanteringssystem. Förvaltningen ämnar även att införa en 
möjlighet till att kunna dokumentera via en app. i telefonen vilket bedöms vara både tidsbesparande 
för personalen samt kvalitetshöjande för den enskilde. Tillsyn via kamera inom hemtjänsten samt 
rapportering inom personlig assistans är tjänster som digitalt kommer utvecklas.  

Individen behov i centrum är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med 
brukare inom välfärdsförvaltningen. Arbetssättet IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och 
resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett 
likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende 
genomförande av aktiviteter och delaktighet. Detta arbetssätt skall implementeras inom hela 
Välfärdsförvaltningen och omfattar ca 600 personer 
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg

24

24

24



8226 8281 8078 8039 8134
7629 7652 77087670 7810 7488 7660 7590

7100 7164 7154

9751

8581
9654 9530

10488 10506 10218

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Hemtjänsten
Beviljad, verkställd och arbetad tid

Beviljad tid SoL + HSL Verkställd SoL + HSL Arbetad tid

25

25

25



0

500

1000

1500

2000

2500

Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Delegerade HSL-timmar 
till hemtjänst 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

26

26

26



211
203

209
203

209
221 223 220 223

217 217 217219 223 223
210 208 205 207 206

0

50

100

150

200

250

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal brukare inom hemtjänsten
Antalet brukare per månad med hemtjänstinsatser ej trygghetslarm och avlösning

2015 2016 2017 2018 2019 2020

27

27

27

Presentatör
Presentationsanteckningar
September: Den delegerade HSL-tiden är generellt högre än föregående år och har dessutom ökat ytterligare under september månad. 



326

287

390

292
326

390
414

307

373

217

317

367

478

400

463

499 509

422

536

477
460

515

462

544

489 481

414

319

445 440
420

501

399
374 379

395

440 427

496

435 431
409

336

424

0

100

200

300

400

500

600

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal korttidsdygn 
Antal dygn personer vistats på korttidsplats

2017 2018 2019 2020

28

28

28



Bistånd / hemtjänsten
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug

Centrum

Antal 62 60 58 57 58 56 54 54

Egenvård 36 30 30 31 31 31 31 31

Beviljad hemtjänst 1665 1614 1572 1536 1489 1435 1472 1503

Totalt 1701 1644 1602 1575 1520 1466 1503 1534

Stale

Antal 26 26 28 26 27 27 26 24

Egenvård 3 2 2 1 1 1 12 1

Beviljad hemtjänst 643 652 684 708 756 756 791 822

Totalt 646 654 686 709 757 757 803 823

Ytter

Antal 40 44 44 41 42 44 46 45

Egenvård 29 30 30 29 29 29 33 32

Beviljad hemtjänst 1204 1313 1331 1348 1586 1579 1582 1389

Totalt 1233 1343 1361 1378 1615 1608 1615 1421
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Forts. Bistånd / hemtjänsten 
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug

Dingle

Antal 37 36 36 34 30 28 30 31

Egenvård 48 48 27 22 22 22 22 22

Beviljad hemtjänst 1182 1187 1070 926 854 860 878 859

Totalt 1230 1235 1097 956 876 882 914 881

Hällevadsholm

Antal 22st 24st 25st 27st 26 24 22 22

Egenvård 18 23 23 20 18 18 18 18

Beviljad hemtjänst 505 551 651 664 614 647 663 683

Totalt 523 574 674 684 632 665 681 701

Hedekas

Antal 32st 34st 32st 33st 30 30 29 30

Egenvård 18 21 23 15 15 15 25 29

Beviljad hemtjänst 816 841 848 645 831 755 747 842

Totalt 834 862 871 860 846 770 772 871
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Hemtjänsten juni-aug

Beskrivning av hemtjänsttimmar jun-aug 2020 :

• Antal brukare – aug 205 st (205,204)
Genomsnittsbeviljade timmar enligt SoL: 27,3, 28,2
och27,9

• Egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård, ny
rutin införs – rutinen är tagen av FLG. Förändrats från
årets start 160 ärenden till ca 90 i augusti – kommer
innebära ytterligare sänkning.

• SÄBO – Många dödsfall de senaste månaderna – inneburit
ruljans i bogruppen/listan – många ansökningar.
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Övrig äldreomsorg
Bo listan:
• 4 personer på listan (två av dem är erbjudna och tackat ja)

• 1 person står på överflyttning

Ansökningar:

• 5 st

Historik
• Korttidsbeslut 16st (10,13)

• Säbo beslut 5st (2,1)

• Växelvård 2st (1,2)

• ”Trygg och säker utskrivning” - inte fått någon ny statistik.

• Inga betaldagar.

• Psykiatri stora svårigheter i planeringsarbetet – har dock inte lett till  betaldagar.

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

• FÖRENKLAD utskrivning under sommarperioden – inneburit mycket avvikelser men inte betaldagar.
Ett fantastiskt samarbete med vårdcentral och våra olika tvärprofessioner internt och externt.
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Avdelning Stöd
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Ekonomiskt bistånd

År 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

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 148 1 141 904 22 137 113 2 35 461 93
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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 
2020-09-17 Dnr: 2020-000116 

Handläggare: 
Clarie Engström 
Avdelningschef IFO/Stöd/Bistånd 
Välfärdsförvaltningen 

Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning 
kapitel 2 -Individ- och familjeomsorg 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Välfärdsnämnden att godkänna tilläggen i 
delegationsordningen gällande bistånd till barn som fyllt 15 år utan 
vårdnadshavares samtycke enligt SoL samt utreseförbud enligt LVU. 

Välfärdsnämnden beslutar att i ny punkt, Kap.2 ny 7, Beslut om tillfälligt 
utreseförbud, enligt 31 d § 1:a stycket LVU, förordna Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande Ulla Gustafsson, ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin och vid förfall av denne andre vice ordförande  
Karl-Anders Andersson.  

Sammanfattning 
Tillägg i delegationsordningen gällande beslut inom IFO då det saknas i nuvarande 
delegationsordning.  

Bistånd till barn som fyllt 15 år utan vårdnadshavarens samtycke enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) 

Kap. 2.ny 1 Beslut om bistånd i form av öppna insatser för barn som har fyllt 15 
år utan vårdnadshavarens samtycke.  
3 kap. 6a § 2 st. och 4 kap. 1 § SoL  
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott 

Kap 2.ny 2 Beslut om bistånd till kontaktperson eller kontaktfamilj för barn som 
fyllt 15 år utan vårdnadshavarens samtycke.  
3 kap 6b§ och 4 kap 1 § SoL  
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott 

Utreseförbud enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Kap. 2.ny 3 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om utreseförbud 
31 b § LVU  
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott 

Kap 2.ny 4 Omprövning av om utreseförbud ska upphöra 
31 c § 1 st. LVU 
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott 

Kap. 2.ny 5 Beslut om upphörande av utreseförbud 
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Munkedals kommun 
Datum 
2020-09-17 «Databas» «Diarienr» 

Sida 
2(2) 

31 c § 2 st. LVU 
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott 

Kap. 2.ny 6 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
31 d § 1 st. LVU  
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
Vid brådskande beslut, får delegeras till ordförande 

Kap. 2.ny 7 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
31 d § 1 st. LVU 
(kompletterande beslutanderätt, Beslutanderätten får användas när 
nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem 
som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning 
(förordnande). Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

Kap. 2. ny 8 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud 
31 i § LVU  
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Vid beslut om insatser för barn och unga kan det medföra en kostnad 

Barnkonventionen  
Konsekvensen av att lägga till besluten går i linje med barnkonventionen då det 
gynnar barns bästa. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Nämndsekreterare för redigering och expediering 
Slutarkiv 
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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 
2020-09-14 Dnr: 2020-000096  

Handläggare: 
Clarie Engström 
Avdelningschef 
Avdelning IFO/Stöd/Bistånd 

Beslut om inriktningsdokument för integrerat arbete 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att fatta beslut om inriktningsdokument för integrerat 
arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.     

Sammanfattning 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 
har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram, se bilaga. 
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen (VGR) 
och kommuner i länet med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för 
organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga 
insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet ska vara ett stöd vid uppbyggnad 
eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 

Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa och Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) har ställt sig bakom inriktningsdokumentet. VästKoms styrelse har vid sitt 
sammanträde 24 mars fattat beslut om att ställa sig bakom inriktningsdokumentet 
och att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att 
fatta beslut om dokumentet. 

Förbundsdirektionen Fyrbodal har beslutat 2020-04-07 att rekommendera 
kommunerna att fatta beslut om inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.  

Välfärdsförvaltningen i Munkedals kommun ställer sig bakom inriktningsdokument 
för organiserat integrerat arbete för målgruppen då vi behöver ta gemensamt 
ansvar genom samordning för jämlik vård och stöd för de som har behov av 
insatser från både kommun och region. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start. 
Principen bör vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna kostnader 
(främst personal). Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal. En organiserad 
integrerad verksamhet för målgruppen skulle kunna generera i färre andra 
kostnader så som placeringskostnader. 
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Datum 
2020-09-14 «Databas» «Diarienr» 

Sida 
2(2) 

Folkhälsa 
Personer inom målgruppen kan få mer jämlik hjälp och stöd genom samordning av 
VGR samt kommunerna. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Bilaga 1: 
Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i Västra 
Götaland; Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende 2020-03-06. 

Bilaga 2:  
Tjänsteskrivelse från Fyrbodal 2020-04-09 

Bilaga 3:  
Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen Fyrbodal 2020-05-07 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Förbundsdirektionen Fyrbodal 
Fyrbodals kommunalförbund / Teamchef Välfärdsutveckling 
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Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och 

kommunerna i Västra Götaland  

Organiserat integrerat arbete 

för personer med psykisk 

ohälsa, missbruk och beroende 

Rekommenderat av det Politiska Samrådsorganet, SRO, 

för Västra Götalandsregionen och VästKom 

2020-03-06 

48

48

48



1 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ................................................................................................................................ 2 

Inledning ............................................................................................................................................ 3 

Syfte, mål och målgrupp  ................................................................................................................... 3 

Organiserat integrerat arbete ........................................................................................................... 3 

Likvärdighet ....................................................................................................................................... 3 

Struktur och innehåll för organiserat integrerat arbete .................................................................... 4 

1. Avtal/överenskommelse om samverkan ................................................................................... 4 

2. Organisation ............................................................................................................................... 6 

3. Verksamhetens innehåll  ........................................................................................................... 7 

4. Uppföljning och utvärdering ...................................................................................................... 7 

Utvecklingsområden .......................................................................................................................... 8 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................... 9 

Checklista ....................................................................................................................................... 9 

Bilaga 2 ......................................................................................................................................... 10 

Arbetsgrupp ................................................................................................................................. 10 

Bilaga 3 ......................................................................................................................................... 11 

Kunskapskälla ............................................................................................................................... 11 

49

49

49



2 

Sammanfattning 
Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 

ohälsa, missbruk och beroende riktar sig till ledningsfunktioner inom region och 

kommuner i Västra Götaland. Dokumentet ska underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för integrerat arbete då den enskilde individen har behov av 

samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras 

för att hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och 

innehåll som behöver beaktas;  

• Avtal/överenskommelse gällande uppdrag

• Organisation

• Verksamhetens innehåll

• Uppföljning och utvärdering

Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges 

på flera platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam 

samordning behövs för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.   

Samverkansform 
Organiserat integrerat arbete 

Styrning och 

ledning 

 Båda huvudmännen styr och leder gemensamt verksamheten utifrån 

lagar, avtal och överenskommelser   

Ansvarsområde 

Huvudmännens ansvarsområde regleras i lag  

Samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för samverkan 

med individen i fokus 

Organisering av 

enheter 

 Integrerad 

mottagning 

 Mobila team Mobila 

arbetsformer 

Digitala 

vårdformer och 

tjänster  

Oftast 

samlokaliserade 

eller ”vägg i 

vägg”  

Oftast 

samlokaliserade 

Varje 

huvudman 

utgår från sin 
egen 

mottagning, 

man samlas i 

aktivitet 

Inte nödvändigt 
att vara  

samlokaliserad   

Kompetens 
Interprofessionellt teamarbete – olika yrkesgrupper med en gemensam 

teamidentitet som samarbetar på ett integrerat sätt    

Arbetssätt 

 Exempel: Assertive Community Treatment (ACT), 

Resurs ACT (RACT), Flexibel ACT (FACT),   

Case Management, Vård och stödsamordning 

 Insatser  
 Samordnade, integrerade insatser från respektive huvudman 
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Inledning 
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till 

handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR 

och kommuner i Västra Götaland. Verksamheter som omfattas är primär- och 

specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän 

kan bjudas in i samverkansavtal vid behov.  

Syfte, mål och målgrupp 
Detta länsgemensamma inriktningsdokument utgör gemensam grund för 

kommunernas och VGR: s organiserade integrerade arbete. Dokumentet ska 

underlätta utveckling och kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med 

sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende när 

behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen.   

Organiserat integrerat arbete 
Integration är ett centralt och återkommande begrepp i dokumentet. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras integration som ”Resultatet av att skilda enheter 

förenas”.  

Delar som förenas till en helhet behöver organiseras för att skapa hållbarhet över tid. 

Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas när ett 

integrerat arbete ska organiseras. Bilaga 1 innehåller en checklista som stöd vid 

praktiskt utvecklingsarbete av organiserat integrerat arbete.    

Avgränsning 
Samverkan sker dagligen inom och mellan huvudmännen och är ett grundläggande 

sätt att verka för att använda huvudmännens gemensamma resurser och insatser 

professionellt för den enskildes bästa. Detta inriktningsdokument avgränsas till den 

samverkan som är organiserad, integrerad och avtalad.  

Aktuellt inriktningsdokument tar inte ställning till  

• samverkansformer som inte stöds av skriftliga avtal/överenskommelser

• vilka organiserade integrerade arbeten som bör finnas i Västra Götaland

• benämningar/namn på integrerade arbeten

• vilken ekonomisk fördelning, i termer av kronor eller procent, som ska göras

i olika former av organiserat integrerat arbete.

Likvärdighet 
Huvudmännen strävar efter ökad samordning och jämställdhet inom psykisk ohälsa 

och missbruks- och beroendevård. När organiserat integrerat arbete ges på flera 

platser i länet under samma namn exempelvis Mini-Maria eller socialmedicinska 

mottagningar bör de organiseras på ett likvärdigt sätt och innehålla likvärdig 

vård/stöd. Ett namn ger förväntningar om innehåll och påverkar därmed upplevelsen 
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av likvärdighet och kvalitet. Ansvariga för sådana verksamheter behöver löpande 

kommunicera med varandra för att kvalitetssäkra organisation och innehåll.   

 Struktur och innehåll för organiserat integrerat arbete 

1. Avtal/överenskommelse om samverkan
Organiserat integrerat arbete behöver en struktur som möjliggör en långsiktig,

professionell och hållbar samverkan. En förutsättning är att avtal/överenskommelse

om samverkan sker skriftligt mellan huvudmännen och möjliggör uppföljning i det

systematiska kvalitetsarbetet.

Parter  

Parter är VGR och kommunerna i Västra Götalands län. Överenskommelse om 

organiserat integrerat arbete gäller under förutsättning att beslut tas av behörig 

instans hos respektive part. Vid behov kan fler parter ingå i 

avtalet/överenskommelsen t ex kriminalvården. Respektive huvudman ansvarar för 

att samverkan etableras och fungerar.    

Ansvarsfördelning   

Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den 

avtalade verksamheten. Varje huvudman ansvarar för de insatser som ligger inom 

det egna ansvarsområdet och lagrummet.      

1 .  
Avtal/överens - 

kommelse 

2 . 
Organisation 

3 .  
Verksamhetens 

innehåll 

4 . 
Uppföljning/ 
utvärdering 
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Styrgrupp   

Ett organiserat integrerat arbete behöver ha en styrgrupp med representanter från 

respektive huvudman med mandat att fatta beslut om arbetets gemensamma 

inriktning.   

Uppdrag   

I avtal/överenskommelse bör uppdraget vara tydligt formulerat avseende 

målgrupp och syfte. Verksamheten bör ha en flexibel utformning som kan följa 

förändringar i omvärlden. Justeringar i uppdraget ska alltid genomföras i 

samverkan mellan parterna.   

Mål    

En verksamhet ska ha konkreta och mätbara mål med tydlig koppling till målgruppen.  

Personalresurser   

Verksamheten ska organiseras så att resurser nyttjas optimalt. Parterna bör komma 

överens om vilka personalresurser som verksamheten ska förfoga över. Varje 

huvudman äger sin egen personal som verkar inom respektive ansvarsområde. 

Personal ska vara väl förankrad i sin egen profession.   

Brukarinflytande    

Ett organiserat integrerat arbete bör ha organisation och rutiner för  

brukarinflytande. Brukarinflytande bör finnas vid uppbyggnad av verksamhet men 

också vid uppföljning och utvärdering av verksamhet.    

Ekonomisk fördelning   

Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start. 

Principen bör vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna 

kostnader (främst personal). Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal 

(gemensamt utvecklingsarbete, utvärdering, handledning, lokaler, städning, material 

etc.).  

För organiserat integrerat arbete som använder samma namn, och därmed har 

likartad organisation och verksamhetsinnehåll, bör den ekonomiska procentuella 

fördelningen vara likartad, exempelvis Mini-Maria, socialmedicinska mottagningar 

med flera.  

Arbetsmiljö  

Arbetsmiljöarbetet åligger respektive huvudman och bör tydliggöras i gemensamma 

rutiner. Rutiner för säkerhet ska finnas.  
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Patientsäkerhet 

Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp av respektive 

huvudman och gemensamt. Stöd för det finns i flera lagrum. 

Avvikelser och tvister    

I avtal/överenskommelse ska rutin för avvikelse och tvist framgå. 

Ändringar och tillägg i avtal 

I avtal/överenskommelse ska anges hur parterna ska agera om någon av, eller båda, 

huvudmännen avser förändra villkoren för verksamheten. 

2. Organisation

Former: samlokalisering, mobilt arbete, digitala insatser

Utgångspunkten är att individens/målgruppens behov är av sådan karaktär att det

krävs att olika vård- och stödgivare samverkar i ett interprofessionellt samarbete.

Arbetet sker utifrån integrerade arbetssätt där flera olika professioner arbetar

utifrån överenskommen metodik. Insatserna anpassas till individen/målgruppen.

Insatserna kan integreras inom och mellan huvudmännen samt genomföras parallellt

och samtidigt.

Organiserat integrerat arbete kan ske med eller utan samlokalisering. 

Lokala förutsättningar avgör vad som är önskvärt och möjligt.  Exempel: 

• En samlokaliserad mottagning, personal från båda huvudmännen arbetar

under samma tak och/eller inom mobila team.

• En mobil verksamhet som bygger på att man möts i aktivitet, var och en i

personalen har sin egen hemvist.

• Digitala insatser och tjänster utvecklas snabbt och huvudmännen bör tillse

att dessa kan utvecklas och rymmas inom det integrerade arbetet.

Oavsett organisationsform bör utveckling ske med fokus på digitala 

samverkansformer.    

Ledning av det dagliga arbetet   

Det behöver finnas en funktion som leder det dagliga arbetet. Ansvar och 

finansiering för detta regleras i avtal/överenskommelse.  

Ansvarsgränser och rutiner   

Ansvarsgränser och rutiner ska vara tydliga. Ansvarsgränser bygger på lagutrymme, 

hälso- och sjukvårdsavtal/överenskommelse men också i de specifika 

riktlinjer/rutiner som finns inom och mellan respektive huvudman. De ska vara 

kända. Ett sådant viktigt område är dokumentation och journalföring. Samtycke till 

samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för att integrerat arbete ska 

kunna genomföras.  
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Teambaserat arbete   

I ett interprofessionellt team samorganiseras olika yrkesgrupper. Huvudmännen har 

ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och policy för 

båda huvudmännens områden. Arbetet karaktäriseras av hög tillgänglighet, ett 

uttalat samarbete mellan olika professioner, tydliga rutiner för hur samarbete och 

kommunikation ska ske. Det är ett gemensamt ansvar för huvudmännen att personal 

ges förutsättningar och tid för att utveckla ett teambaserat arbete.   

3. Verksamhetens innehåll

Verksamhet ska bygga på bästa tillgängliga kunskap

Vård och stöd ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Stöd för båda huvudmännen

finns bland annat i Nationella Riktlinjer och i Nationella vård- och insatsprogram

(VIP).

Kunskapsspridning    

I det interprofessionella samarbetet deltar fler än en huvudman. De samarbetar från 

olika kompetenser. Metoder för gemensamt lärande kan vara kontinuerlig 

kommunikation, gemensam utbildning och handledning.  

Kunskapsspridning sker gemensamt inom de områden som rör samverkan men för 

utveckling av professionsfrågor sker vidareutbildning inom ramen för den egna 

huvudmannens ansvar.   

Insatser anpassas till individens behov   

Vård och insatser ska utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är 
viktigt att samsjuklighet och psykosociala hinder uppmärksammas så att 
individen får samtidiga insatser för de behov hen har. Insatser bör kunna ges till 
barn, vuxna och anhöriga/närstående. Det organiserade integrerade arbetet bör 
stärka och mobilisera personens möjlighet att vara delaktig i och påverka alla 
beslut, från planering till utförande av insatserna och utvärdering av dessa. 
Exempel på lämpligt arbetssätt är till exempel RACT, FACT, Vård och 
stödsamordning.  Samordning av insatser bör ske inom ramen för SIP. Insatser 
anpassas till ålder och funktionsnivå. För personer under 18 år bör 
vårdnadshavare involveras men under vissa förutsättningar råder underåriga 
individer själva både över sekretess och samtycke till insatser.   

4. Uppföljning och utvärdering
Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp utifrån respektive

huvudmans lagstiftning. Huvudmännen ska gemensamt följa upp och utvärdera både

utifrån process och resultat. Frekvens och ansvar regleras i avtal/överenskommelse.
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Utvecklingsområden 
Uppföljning av dokument 

Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

upprättas. En uppföljning av värdet av inriktningsdokumentet bör göras och ligga till 

grund för eventuell revidering och utveckling. VästKom och Koncernkontoret VGR, 

ansvarar gemensamt för att en uppföljning sker senast 2023. Uppföljningen bör ta 

sikte på att analysera om det länsgemensamma inriktnings-dokument har nått syftet 

”att underlätta utveckling och kvalitetssäkring” i parternas arbete med integrerade 

arbetssätt. 

Samordning 
En fråga som diskuterats under arbetets gång och som lyfts av remissinstanser 
är frågan om länsgemensam samordning för sådant integrerat arbete som 
använder samma namn. Det handlar där om att likrikta organisation, 
verksamhetsinnehåll och ekonomisk fördelningsnyckel.   
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Bilaga 1 

Checklista 

Del Underrubrik Ansvar  Tid 

Avtal/ök  Nedtecknad avtal/överenskommelse  

Ansvarsfördelning 

Styrgrupp  

Uppdrag  

Mål  

Personalresurser  

Brukarinflytande 

Fördelning av kostnader och medel  

Arbetsmiljö 

Patientsäkerhet 

Avvikelse och tvist  

Förändring av avtal 

Organisation  Form för arbetet; mottagning, mobilt, digitalt

Ledning av det dagliga arbetet 

Ansvarsgränser och rutiner  

SIP - samtycke 

Teambaserat arbete 

Verksamhetens 

innehåll     

Bästa tillgängliga kunskap, val av insatser 

Delat beslutsfattande – rutiner för arbetssätt 

Anpassning av insatser 

Kunskapsspridning 

Gemensam utbildning/metodstöd/handledning 

Uppföljning och 

utvärdering 

Process 

Resultat  
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Bilaga 2 

Arbetsgrupp 

Västra Götalandsregionen Kommuner 

Rose-Marie Sandberg  

Verksamhetschef psykiatri Skaraborgs 

Sjukhus  

Dirk Vleugels  

Chefsläkare Närhälsan  

Ulf Sammels  

Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg  

Representant BUP, vakant 

Regionutvecklare Anna Karlsson  

Regionutvecklare Maria Sahlin  

(adjungerad sedan 19-02-13)    

Camilla Johansson  

Göteborgsregionen, Partille Kommun, 

Enhetschef socialpsykiatri och Stöd- och 

beroendeteamet   

Anita Intto  

Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans 

kommun, områdeschef, beroende 20+   

Patrik Ekman  

Skaraborgs kommunalförbund, Lidköpings 

kommun, Barn- och elevhälsa    

Agneta Kettil  

Boråsregionens kommunalförbund, 

Verksamhetschef IFO barn/unga    

Andreas Ericsson   

Göteborgs stad, planeringsledare 

(sedan 19-02-13)  

Processledare Västra Götalandsregionen  Processledare VästKom 

Eva Hallberg, Kunskapsstöd psykisk hälsa  Kerstin Söderlund, Skaraborgs 

kommunalförbund   

Brukarrepresentation 

Elisabeth Lundberg, Elena Orrlöv, Sara Svensson, samtliga NSPHIG 

Jan Linde, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland  
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Bilaga 3 
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Tjänsteskrivelse 
2020-04-09 

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta beslut om
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk
och beroende.

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 har förslag 
till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende tagits fram.  

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommuner i länet med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat 
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda 
huvudmännen. Dokumentet ska vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden 
samverkan mellan parterna. 

Bedömning och synpunkter 

Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har 
ställt sig bakom inriktningsdokumentet. VästKoms styrelse har vid sitt sammanträde 24 mars 
fattat beslut om att ställa sig bakom inriktningsdokumentet och att rekommendera 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att fatta beslut om dokumentet.  

Koppling till mål 

Mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och 
omsorg. 

Ansvarig tjänsteperson 

Titti Andersson 
Teamchef Välfärdsutveckling 
Fyrbodals kommunalförbund 
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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 
2020-09-09 Dnr: (VFN) 2020-000042 

Handläggare: 
Karolina Christensen 

Välfärdsförvaltningen 

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om sociala 
aktiviteter på recept  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 3, att överlämna motion från Fredrik 
Olsson (KD) om sociala aktiviteter på recept, till välfärdsnämnden för beredning. 

Förvaltningen har gjort en översyn av vilka aktiviteter som finns för äldre i 
Munkedal. Samt möjlighet att erbjuda sociala aktiviteter på recept.  

Vad det gäller sociala aktiviteter på recept är detta inget som Närhälsan i Munkedal 
erbjuder i dagsläget. Förvaltningen kan inte utfärda recept. Den samverkan som 
finns mellan förvaltningen och Närhälsan idag är i form av närsjukvårdsgrupp, där 
strategiska frågor samverkas.  

De aktiviteter kommunen erbjuder för äldre är:  
Träffpunkten C4:an, som har Café och aktiviteter 3 dagar i veckan för och 
eftermiddagar.  
Anhörig och frivilligcentrum som är öppet 1 dag varannan vecka, dit alla är 
välkomna. 
 Lyckoträffen för personer med demens som vissa dagar även finns i Hedekas. 
Information om detta finns på kommunens hemsida. Vid sidan av träffar så har 
vård- och omsorgsavdelningen en Hälso- och anhörigsamordnare vars 
kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Där står att hon arbetar dagtid, 
måndag-torsdag och nås via telefon. Hit vänder sig äldre för stöd och råd. 
Kommunen erbjuder även digitalt stöd till kommuninvånare med anhöriga som har 
en demenssjukdom, via ”En plats i solen”.  

Vid sidan av de kommunala aktiviteterna så finns privata aktörer samt 
intresseorganisationer som erbjuder aktiviteter eller evenemang efter bästa 
förmåga, även dessa annonseras via kommunens hemsida.  

I och med Covid - 19 har många sociala aktiviteter just nu pausats i dess ordinarie 
form. Förvaltningen har försökt hitta andra vägar genom uppsökande verksamhet 
via telefon och vissa möjligheter till att mötas ute.   
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Munkedals kommun 
Datum 
2020-06-29 VFN 1 

Sida 
2(2) 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
I dagsläget saknas ekonomiska resurser för att utveckla arbetssätt och metoder 
ytterligare. För att driva ett mer inriktat arbete för att motverka ensamhet skulle 
förvaltningen behöva ytterligare resurser.   

Välfärdsförvaltningen  

Förvaltningschef, Catarina Dunghed 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef välfärd 
Avdelningschef voÄ 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Fredrik Olsson (KD) 
Förvaltningschef välfärd 
Avdelningschef voÄ 
Slutarkiv 
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Diarienummer: VFN 2019-83 
Datum: 2020-09-07 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karolina Christensson  
Avdelningschef  
Vård- och Omsorgsavdelningen 

Svar på motion från Fredrik Olsson 
(KD) att bekämpa ensamheten och 
bygga upp gemenskapen bland äldre i 
Munkedals kommun.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 §33 att överlämna motion från 
Fredrik Olsson (KD) att bekämpa ensamheten och bygga upp gemenskapen 
bland våra äldre i Munkedals kommun, till välfärdsnämnden för beredning.  

Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att förvaltningen likt Växjö ska 
använda ensamhetsscreening vid bedömning av hemtjänsttimmar. Vid en 
kartläggning av hur Växjö arbetar framkom att det görs en enklare screening 
av biståndshandläggaren. Där den äldre svara på hur den ser på sin sociala 
situation dvs om den lider av besvärande ensamhet på något sätt och hur ofta 
man upplever dessa problem. Sedan erbjuder handläggaren (iaf innan corona) 
lite olika insatser som träffpunkter, hembesök från röda korset, numer digital 
träffpunkt och kontakt med seniorlots. Tanken är att samtalet ska följas upp 
årligen, men hit har man inte kommit än.  Ensamhetsscreening kan liknas vid 
ett enkelt, men meningsfullt samtal kring ensamhet, där en del personer vill 
prova någon av de föreslagna aktiviteterna.  

På biståndsenheten vid utredningsarbete av olika slag ingår alltid ett samtal och 
bedömning av den enskildes sociala sammanhang och behov. Ingen uttalad 
systematisk screening men det ingår som en naturlig del  i samtalet och 
utredningen. Under hösten införs arbetsmetoden, IBIC – Individens behov i 
centrum Munkedals kommun. IBIC utgår ifrån personens individuella behov 
och mål, metoden hjälper till att identifiera och beskriva individens behov, 
resurser, mål och resultat. För att beskriva individens behov sammanfattas 
aktiviteter och delaktighet inom 9 olika livsområden. Mellanmänskliga 
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interaktioner och relationer samt Samhällsgemenskap är två av dessa 
livsområden. När Individens behov står i centrum så kommer denna typ av 
frågeställning att ingå systematiskt i både biståndshandläggarens och 
utförarnas arbete.  

Vid sidan av ovanstående förslag så ska enligt motionen äldre ges rätt att 
bestämma över sina hemtjänsttimmar. Hemtjänsttimmar beviljas i form av 
insatser efter behov inte i tid. Den enskilde är delaktig i genomförandeplanen, 
som beskriver hur den beviljade insatsen ska utföras. IBIC främjar den 
enskildes delaktighet ytterligare.  

Kristdemokraterna föreslår vidare att Vård- och omsorgsavdelningen ska 
skapa en gemensam informationsplattform samt dela ut informationsblad till 
alla äldre i kommunen.  Eftersom ”äldre” är en subjektiv upplevelse, så 
använder avdelningen sig av hemsidan Munkedal.se för att nå ut med 
information, samt tryckt material som finns ute i våra verksamheter. Här 
lägger vi inte bara ut aktiviteter eller information som kommer från 
avdelningen, utan intresseorganisationerna som tex. PRO använder 
Munkedal.se för att nå ut med information kring aktiviteter som de erbjuder. 
Allmänheten ges också möjlighet att framföra synpunkter via hemsidan.  

I motionen föreslås Munkedals kommun att likt Jönköpings kommun skapa 
möjlighet för att söka bidrag till riktade insatser mot ensamhet och för 
gemenskap. Välfärdsförvaltningen ser inte att det är möjligt att inom befintlig 
ram för budget skapa föreningsbidrag då förvaltningen ska ner i kostnad.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Saknas ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra de föreslagna 
åtgärder som genererar kostnader.  

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

Catarina Dunghed  
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen 
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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

2020-09-03 Dnr: VFN 2020-127

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärd

Svar på motion från S, C, KD och MP om 
35 timmarsvecka för omsorgspersonal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet föreslår i en 
motion att Kommunfullmäktige ger Välfärdsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheten att sänka arbetstiden till att 35 timmar/vecka motsvarar heltid för vård 
och omsorgspersonal anställda i Munkedals kommun. Arbetstidsförkortningen skall 
inte medföra lönesänkning.  

Att sänka heltidsmåttet för undersköterskor inom vård och omsorg till 35 tim/v, 
innebär med nuvarande bemanning drygt ca 400 timmar färre arbetade timmar per 
vecka dagtid. Det medför 11.6 färre undersköterskor i tjänst i veckan eller att 
ytterligare 11.6 undersköterskor anställs vilket resulterat i en kostnad på drygt 4,5 
miljoner kronor.  

Förvaltningen anser inte att den förändring som föreslås i motionen kan genomföras 
med hänvisning till det ekonomiska uppdrag som åligger Välfärdsnämnden från 
Kommunfullmäktige, att väsentligt sänka sina kostnader inom vård och omsorg. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Det saknas ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra föreslagna åtgärder

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

KF beslut expedieras till: 
Förvaltningschef välfärd 
Lisa Kettil Socialdemokraterna 
Carina Torstensson Centerpartiet 
Rolf Jacobsson Kristdemokraterna 
Hans-Joachim Isenheim Miljöpartiet 

Catarina Dunghed 
 Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen 
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Diarienummer: VFN 2020-64 
Datum: 2020-09-03 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Catarina Dunghed  
Förvaltningschef 
Välfärd 
 

Trygghetszon i Munkedal  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden ger Förvaltningen i uppdrag att inrätta en Trygghetszon i 
samarbete med Munkbo AB och förvaltningen för Samhällsbyggnad i väntan 
på nybyggnation av Trygghetsboende. 

Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2020-06-18 § 43 (Dnr VFN 2019-64) att ge 
förvaltningen för välfärd i uppdrag att i samarbete med Munkbo AB inrätta en 
alternativ boendeform på Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5.  

Uppdraget att inrätta en alternativ boendeform på angiven adress innehåller 
en del försvårande omständigheter. Den uttalade adressen medför en 
fördröjning i processen då lägenheterna idag bebos av andra hyresgäster med 
besittningsskydd vilket medför att lägenheter enbart kan erbjudas när 
nuvarande hyresgäst flyttar ut. Det blir därmed en lång process som sträcker 
sig över många år.  

VD för Munkbo, förvaltningschef för välfärd samt förvaltningschef för 
samhällsbyggnad är överens om att den bästa lösningen för en alternativ 
boendeform är ett helt hyreshus eller avgränsade delar i ett hus för ett 
inrättande. Denna möjlighet skulle kunna ges i de centrala delarna av 
Munkedal vid planering av nybyggnation. När nybyggnation står klart kan 
delar av ett hyreshus med fördel erbjudas målgruppen äldre med behov av en 
centralt belägen bostad.  För att lösa nuvarande situation med ett behov av 
bostäder för äldre som möjliggör att kunna leva ett självständigt liv längre så 
föreslås följande:  

I väntan på att en nybyggnation står klart inrättas en ”Trygghetszon i 
Munkedal” som innebär att Munkbo och övriga fastighetsägare inom zonen 
upprättar ett nära samarbete med Välfärdsförvaltningen. Samarbetet består i 
att äldre personer vilka uppfyller angivna kriterier ges förtur till lägenheter 
inom en förutbestämd zon. Zonen utgår från nuvarande samlingslokal och 
framgår av bifogad karta.  Samlingslokalen är tänkt att användas som en 
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lokal för gemensamma aktiviteter och ett rimligt avstånd för den enskilde är 
ca 100 meter för att bättre uppnå zonens syfte som är samhällsservice nära 
hemmet.  

Närheten till centrum och allmänna kommunikationer, vårdcentral, 
hemtjänstpersonal, handel med mera medför för målgruppen äldre 
möjligheten att kunna leva ett självständigt liv längre.  

Förslaget innebär en ny modell för att kunna tillgodose målgruppen äldre i 
avvaktan på att en nybyggnation står klart. 

 
 
    

 

 
Beslutet expedieras till: 

VFF 

SBF 

Munkbo 

      

 

Catarina Dunghed 

 

 

 
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

2020-09-03 Dnr: 2019-64 

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärd 

Förtydligande av beslut Initiativärende från 
Ckristoffer Wallin (SD) möjlighet att inrätta 
Trygghetsboenden / serviceboenden i varje 
kommundel  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att göra förtydligande i beslutet till följande lydelse; 

Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Munkbo AB inrätta 
en alternativ boendeform på Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5. 
Välfärdsnämnden ger även förvaltningen i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen utreda alternativ verksamhet som kan bedrivas på 
Ekebacken med syfte att kunna flytta ur externt hyrda lokaler.  

Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2020-06-18 § 43 att: 
ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Munkbo AB inrätta en alternativ 
boendeform på Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5. Välfärdsnämnden ger även 
förvaltningen i uppdrag att i samråd med Munkbo AB utreda alternativ till 
verksamhet som kan bedrivas på Ekebacken med syfte att kunna flytta ur externt 
hyrda lokaler.  

Ett förtydligande bör göras i beslutet att samrådet inte avsåg Munkbo AB utan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Välfärdsnämnd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Munkbo AB 

Catarina Dunghed 
 Förvaltningschef 
Välfärd 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-10 Dnr: VFN 2020-000021 

Handläggare: 

Monica Nordqvist 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

 Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 

2020-06-01 – 2020-08-31  

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 2020-06-01 – 2020-08-31.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Registrator VFN 
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Välfärdsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 
Datum 
2020-06-01 – 2020-07-31 

 

  

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2020-07-10 2133 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 

- Besluta om insatser bistånd under 
perioden 2020-06-01 -- 2020-06-
31. Avseende hemtjänst, 
korttidsboende, trygghetslarm, 
boendestöd mm. 
 

Elise Andersson  

2020-06-29 2112 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 
punkt 5.2.14 - Avskrivning av 
fordran (redan debiterad avgift) 
avseende vård och omsorg. 
 

Pia Janerstål  

2020-06-29 2111 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 
punkt 5.2.14 - Avskrivning av 
fordran (redan debiterad avgift) 
avseende vård och omsorg. 
 

Pia Janerstål  

2020-06-10 2045 EXP Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 
- Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2020-06-09 § 
106. Extra möte 
 

Monica Nordqvist  

2020-06-10 2044 EXP Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 
- Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2020-06-04 §§ 
75 - 105. 
 

Monica Nordqvist  
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Välfärdsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-01 – 2020-08-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-08-31 2198 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 

punkt 5.2.14 - Avskrivning av 

fordran (redan debiterad avgift) 

avseende vård och omsorg. 

 

Pia Janerstål  

2020-08-31 2197 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 

punkt 5.2.14 - Avskrivning av 

fordran (redan debiterad avgift) 

avseende vård och omsorg. 

 

Pia Janerstål  

2020-08-24 2180 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 

punkt 5.2.14 - Avskrivning av 

fordran (redan debiterad avgift) 

avseende vård och omsorg. 

 

Inez Rössberg 

Andersson 

 

2020-08-18 2160 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2020-07-01 -- 2020-07-

31. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Elise Andersson  

2020-08-18 2159 I Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2020-08-13 §§ 

110 - 140. 

 

Monica Nordqvist  
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-09-10 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-08-18 2158 I Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2020-08-04 § 

109. 

 

Monica Nordqvist  

2020-08-18 2157 I Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2020-07-30 §§ 

107 – 108. 

 

Monica Nordqvist  
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