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Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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2019-01-14 Dnr: VFN 2019-13

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Klaus Schmidt 
Alkoholhandläggare 
Välfärdsförvaltningen 

Tillsyn enligt alkohollagen under 2018 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner tillsynsrapporten 2018. 

Sammanfattning 

Under år 2018 fanns 10 registrerade restauranger med serveringstillstånd inom 
Munkedals Kommun samt 10 försäljningsställen avseende folköl. 
Alkoholhandläggaren genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 2018 
med sammanlagt 11 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd 
samt 10 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning. 

Ärende 

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsar alkoholens 
skadeverkningar. 
Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap ger tillståndsmyndigheter rätt att utöva 
kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker. 
All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i 
möjligaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan 
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte 
föreligger eller att särskild risk för mänskors hälsa inte uppstår. Som ett särskild 
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser. 
Enligt alkohollagen är det kommunen samt polismyndigheten som har det direkta 
ansvaret för tillsynen i kommunen. Länsstyrelsen i sin tur är tillsynsmyndighet för 
Kommunen 
Under år 2018 fanns 10 registrerade restauranger med serveringstillstånd inom 
Munkedals Kommun samt 10 försäljningsställen avseende folköl. 

Alkoholhandläggaren genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 2018 
med sammanlagt 11 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd 
samt 10 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning. 

Yttre och Inre tillsyn 

Man skiljer mellan yttre och inre tillsyn. 
Yttre tillsyn genomförs med besök på serveringsställe där man kontrollerar nykterhet 
och ordning samt att serveringen bedrivs enligt tillstånd. 
Inre tillsyn genomförs kontroll av den ekonomiska skötsamheten. Remisser till 
skatteverket samt kronofogdemyndigheten. 
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Alkoholhandläggaren genomförde också en inre tillsyn avseende alla restauranger 
med serveringstillstånd. 

Inre tillsyn innebär bland annat att en kontroll sker av om förutsättningarna för 
tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12 § alkohollagen fortfarande 
är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket, kreditupplysningsinstitut och 
polismyndigheten. Kontroll görs också över tillståndshavarnas marknadsföring 
Yttre tillsyn kan man dela in i: 

– Påkallad tillsyn. Anmälan om att serveringen inte bedrivs enligt lagen.
– Rutintillsyn
– Utökad tillsyn med andra myndigheter

Målet är att alla krogar och restauranger ska få minst ett tillsynsbesök. 
Urvalet av serveringsställen sker i första hand genom deras popularitet samt 
omsättning. 
Tillsynen genomförs på dag och kvällstid. 

Serveringsställen som har besökts under 2018: 

Restaurang Bamboo - inga anmärkningar 
Håby Restaurang & Motell - inga anmärkningar 
Restaurang Porto Fino - inga anmärkningar- 
Kynnefjälls Natur - inga anmärkningar 
Munkedals Herrgård - inga anmärkningar 
Hensbacka Herrgård - inga anmärkningar 
Torreby Slottsrestaurang - inga anmärkningar 
Trogens Place- inga anmärkningar  
Ulkeröds Gård - inga anmärkningar  

Folkets Park – ingen verksamhet 

Genomförd Folkölstillsyn 2018 

Arvidssons Livs, Hällevadsholm - inga anmärkningar 
Bohus Rasta, Håby - inga anmärkningar 
Centrumhallen, Dingle - inga anmärkningar 
Hemköp, Munkedal - inga anmärkningar 
ICA Nära, Munkedal - inga anmärkningar 
Trogens Place, Hedekas - inga anmärkningar 
Tempo, Munkedal - inga anmärkningar 
Konsum, Munkedal - inga anmärkningar 
Shell, Hällevadsholm - inga anmärkningar 
Sörbyggdens Snabbköp, Hedekas - inga anmärkningar 

Beslutet expedieras till: 
Alkoholhandläggare och avdelningschef 
Akten 

Clarie Engström 
 

Anders Haag 
Avdelningschef Tf. förvaltningschef 
Individ- och familjeomsorg 
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2019-01-14 Dnr: VFN 2019-14

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Klaus Schmidt 
Alkoholhandläggare 
Välfärdsförvaltningen 

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2019-2020 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden föreslås beslutar att anta tillsynsplanen enligt alkohollagen för år 
2019-2020. 

Sammanfattning 
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restau-
ranger med serveringstillstånd. Den skall hjälpa till med prioriteringar och styra upp 
tillsynen i tid och inriktning.  

Bakgrund 

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverk-
ningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kap ger tillståndsmyndigheterna rätt att 
utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker. Med alkohol förstås en 
dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. 

Målsättning med tillsynsverksamheten enligt alkohollagen 

Alkohollagen     
All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i möjli-
gaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan 
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte 
föreligger eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt 
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser. 

Lagar och författningar som styr verksamheten 

Alkohollagen  (2010:1622) 
Författningar från Folkhälsoinstitutet 
Offentlighets- och sekretesslagen (1980:100) 
Förvaltningslagen 
Kommunallagen 

Tillsynsmyndigheter 

I Munkedals kommun har den lokala tillsynen enligt alkohollagen delgetts till 
Välfärdsförvaltningen, som anlitar Lysekils kommuns alkoholhandläggare för 
uppdraget. 
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Regional tillsynsmyndighet enligt alkohollagen är länsstyrelsen och ska bland annat 
ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet 
avseende alkohollagens efterlevnad. Central tillsynsmyndighet är Statens 
Folkhälsoinstitut som ska följa utvecklingen och vara vägledande vid tillämpningen 
av lagen.  

Övergripande arbetsuppgifter och löpande ärenden 

Övergripande arbetsuppgifter 
Tid på verksamheten omfattar: 

• AlkT, ärendehanteringssystem för serveringstillstånd och tillsyn av
registrering alkohol. Alla händelser registreras under utredningens gång.
Övrig registerhållning, inläsning av litteratur, information om
serveringstillstånd via telefon eller brevledes. Nämndsammanträden.

• Kompetensutveckling, nätverksträffar, konferenser, kurser och utbildningar
inom alkoholområdet. Utbildare kan vara Folkhälsoinstitutet, Länsstyrelsen,
Svenska Spel. Det finns även en privat utbildare inom detta område.

• Verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering, uppföljning. Uppdatering av
hemsida. Intern och extern samordning. Policyfrågor.

Löpande ärenden 
• Tillståndsprövning serveringstillstånd omfattar tillståndsprövning av

permanenta tillstånd till allmänhet/slutna sällskap, tillfälliga
serveringstillstånd allmänhet/slutna sällskap, catering till slutet sällskap,
kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt
alkohollagen. Utvidgade serveringstillstånd och bolagsändringar i bolag som
har aktuellt serveringstillstånd.

• Inre tillsyn innebär bland annat att en kontroll sker av om förutsättningarna
för tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12 § alkohollagen
fortfarande är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket, kreditupplysningsinstitut
och polismyndigheten. Kontroll görs också över tillståndshavarnas
marknadsföring.

Planering under året 
• Vid öl tillsynen bör genomgång av egentillsynsprogrammen göras.

Händelsestyrd yttre tillsyn 

Serveringstillstånd  
Vid signal om oegentligheter, störningar från verksamheten i form av bråk, 
bullerstörningar, överservering, ekonomisk brottslig verksamhet skall tillsyn göras så 
fort som möjligt efter aktuell händelse och då i de flesta fall tillsammans med 
polismyndigheten eller annan berörd myndighet. Efter ett första besök planeras 
tillsyn med större insats under en period. 
Till den händelsestyrda yttre tillsynen räknas även tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten.  

Folköl  
Det är av stor vikt att kommunen vid signaler om oegentligheter/försäljning till 
minderåriga/ gör en yttre tillsyn och informerar om vad som gäller. Besök ska ske 
snarast 
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Samordnad yttre tillsyn 
Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda 
myndigheter planerar och/eller genomför tillsammans. Dessa deltar med stöd av den 
lagstiftning som gäller för deras respektive sakområde. Vid samordnad tillsyn inom 
kommunen sker planering av inspektioner i samråd med Livsmedels- inspektörer, 
Räddningstjänst och Polismyndighet. 
När Operation Vita Kusten är aktuell förbereder Länsstyrelsen tillsynen i samråd med 
kommun, polismyndighet, skatteverket och andra aktörer som kan vara aktuella. 

Planerad yttre tillsyn  
Den yttre tillsynen (tabell) innebär en kontroll av att restaurangens alkoholservering 
sker i enlighet med dess tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Den yttre 
tillsynen görs enligt en särskild plan som upprättas varje år. Vid kontrollbesök bör 
verksamheten som ska kontrolleras störas så lite som möjligt. Den som utför kontroll 
ska alltid kunna styrka att han/hon företräder tillsynsmyndigheten. 
Alkoholhandläggaren förbereder och planerar inspektioner i samråd med inspektörer 
om sådana finns.  
Det krävs olika tillsynsinsatser beroende på verksamheten som bedrivs i 
restaurangen. Prioritering utifrån en riskanalys ger följande värdering av insatser: 

1. Objekt med liten insats är:
tillståndshavare som endast vänder sig till slutet sällskap, lunchrestauranger, låg
alkoholförsäljning, inget nöjesutbud, inga kända störningar från verksamheten.
2. Objekt som kräver något större insats:
Restauranger/tillståndshavare med tillstånd till allmänhet.
Restauranger/tillståndshavare med hög alkoholförsäljning, tillfälliga nöjesutbud.
3. Objekt som kräver mycket stora insatser:
Restauranger/tillståndshavare med tillstånd för allmänhet med låg matförsäljning och
hög alkoholförsäljning och återkommande störningar.

Tabell 

Planerad yttre tillsyn 2017/18 Resursbehov 

Planerade inspektioner, 4 
kvällsinspektioner á 4 tim. 2 
dagsinspektioner á 3 tim. (c:a 3 
objekt/dag), planering och 
genomförande + adm. 

6 tim. dag + 16 tim. 
kväll 

Händelsestyrd tillsyn + adm. 3 tim. 

Planering och tillsyn enligt Alkohol 
avseende försäljning till minderåriga 
och kontroll av egentillsynsprogram 

16 tim. 

Planering och genomförande av en 
kurs i ansvarsfull alkoholservering, 
2019. 

20 tim. 

Samordnad tillsyn med andra 
myndigheter (Vita Kusten) 

15 tim. 

SUMMA 

76 tim. 
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I kommunen finns 10 objekt registrerade objekt som säljer folköl. 
I januari 2019 hade kommunen 10 objekt med serveringstillstånd fördelat på: 
Bolag/föreningar som endast vänder sig till slutna sällskap,  
utpräglade lunchrestauranger 3 st. 
Golfklubbar  1 st. 
Kursgårdar, hotell  4 st. 
Övriga restauranger   5 st. 

Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen 
Ska ske varje år. Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelsen tar även del av kommunernas 
tillsyn inom alkoholområdet via enkäter som skickas till kommunerna varje år och 
som sedan redovisas i årliga länsrapporter. 

Beslutet expedieras till: 

Alkoholhandläggare för vidare befordran till Länsstyrelsen 
Avdelningschef 
Förvaltningschef 
Akten 

Clarie Engström 
 

 Anders Haag 
Avdelningschef  Tf. förvaltningschef 
Individ- och familjeomsorg 
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2019-02-12 Dnr: VFN 2019-30

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Markus Fjellsson 
Nämndsekreterare 
Administrativa enheten 

Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att anta arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 
(KPR). 

Sammanfattning 
Arbetsordningen för det kommunala pensionärsrådet måste skrivas om med 
anledning av den nya organisationen. Rådet har tidigare organiserats under 
kommunstyrelsen, men ska nu organiseras under den nya välfärdsnämnden. 
Ändringarna innebär en anpassning till den nya organisationen, men också en 
harmonisering i förhållande till arbetsordningen för det kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
Beslutet får inga ytterligare konsekvenser då det är en administrativ åtgärd. 

Beslutet expedieras till: 

Anders Haag 
 t.f. Socialchef
Välfärdsförvaltningen

1212

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


2018-11-08

Arbetsordning för  
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet Dnr:  VFN 2019-30 

Typ av dokument: 
Arbetsordning 
Handläggare: 
Markus Fjellsson, sekreterare 
Antagen av: 
Välfärdsnämnden 

Antagningsdatum: 
Antagningsdatum 

Revisionshistorik: 
Ange revideringsdatum och övrig historik här 

Giltighet: 
Ange dokumentets giltighetstid, 
alt.Gäller tills vidare 
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Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 

Rådets syfte 

Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information och kommunikation 
mellan företrädare för pensionärsorganisationer och välfärdsförvaltningen i frågor 
som har aktualitet och betydelse för pensionärer. 

Uppgifter och verksamhet 

Rådet skall vara ett forum för samråd, information och kommunikation om 
välfärdsförvaltningen verksamheter och förändringar som har aktualitet och 
betydelse för pensionärer.  

Ledamöterna i rådet ska kunna: 

• ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion
• ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter som berör

pensionärer
• lämna synpunkter till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som

berör pensionärer

Det bör framhållas att rådet inte är en kommunal vald nämnd med 
beslutsfunktioner samt att rådet inte ska behandla enskilda personärenden. 

Sammansättning 

Rådet skall bestå av sex ordinarie ledamöter som representerar 
pensionärsorganisationerna samt två ersättare. 

Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i Pensionärsrådet. 
Välfärdsnämnden kan dock, via särskilt beslut, utse en ordinarie ledamot av 
välfärdsnämnden till ordförande.  

Välfärdsnämnden väljer också en av dess ledamöter eller ersättare till ledamot av 
rådet, samt en ersättare. 

Rådet väljer inom sig vice ordförande. 

Arbetsformer 

Rådet sammanträder 4 gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar 
detta. 

Rådets ordförande leder arbetet och ansvarar för kallelser och protokoll. Kallelserna 
ska sändas ut senast 7 dagar innan sammanträdet. Den som får förhinder ansvarar 
för att ersättare kallas. Välfärdsnämnden ansvarar för rådets sekreterarskap.  

Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollen delges ledamöterna i rådet, 
välfärdsnämnden, avdelningschefen samt förvaltningschefen. Protokollen publiceras 
därutöver på kommunens webbplats. 

Avdelningschefen är ansvarig för att underrätta tjänsteman som är berörd av 
rådets protokoll. Förvaltningschefen har ett särskilt informationsansvar som innebär 
både möjlighet och skyldighet att väcka frågor som är relevanta för rådet. 

Rådets sammanträdesplan fastställs efter att kommunens nämnder fastlagt sina 
sammanträdesplaner. 

1414



Ekonomi 

Välfärdsnämnden ansvarar för budgetmedel för rådets verksamhet. 

Sammanträdesarvoden och reseersättningar utgår till rådets kommunalt 
förtroendevalda ledamöter och ersättare enligt kommunens regler för arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda. 

Ändring av rådets arbetsordning kan aktualiseras av rådet eller välfärdsnämnden. 
Arbetsordningen ska fastställas av välfärdsnämnden. 
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2019-02-12 Dnr: VFN 2019-31

VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Markus Fjellsson 
Nämndsekreterare 
Administrativa enheten 

Arbetsordning för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF) 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att anta arbetsordning för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF). 

Sammanfattning 
Arbetsordningen för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) måste 
skrivas om med anledning av den nya organisationen. Rådet har tidigare 
organiserats under kommunstyrelsen, men ska nu organiseras under den nya 
välfärdsnämnden. 
Ändringarna innebär en anpassning till den nya organisationen, men också en 
harmonisering i förhållande till arbetsordningen för det kommunala pensionärsrådet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
Beslutet får inga ytterligare konsekvenser då det är en administrativ åtgärd. 

Beslutet expedieras till: 

Anders Haag 
 t.f. Socialchef
Välfärdsförvaltningen

2020
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2018-11-08

Arbetsordning för 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) 

Arbetsordning för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF) 

Dnr:  VFN 2019-31 

Typ av dokument: 
Ange dokumenttyp (regel, policy, riktlinje, taxa ) 
Handläggare: 
Ange handläggarens namn/funktion här 
Antagen av: 
Ange här vilket organ som antagit dokumentet 

Antagningsdatum: 
Antagningsdatum 

Revisionshistorik: 
Ange revideringsdatum och övrig historik här 

Giltighet: 
Ange dokumentets giltighetstid, 
alt.Gäller tills vidare 
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Arbetsordning för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF) 

Syfte 

Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information och kommunikation 
mellan företrädare för funktionshindrades brukarorganisationer och 
välfärdsförvaltningen i frågor som har aktualitet för funktionshindrade. 

Uppgifter och verksamhet 

Rådet skall vara ett forum för samråd, information och kommunikation om 
välfärdsförvaltningen verksamheter och förändringar som har aktualitet och 
betydelse för funktionshindrade. 

Ledamöterna i rådet ska kunna: 

• Ta upp frågor och ärenden av övergripande karaktär för diskussion.
• Ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i verksamheten som

berör funktionshindrade
• Lämna synpunkter till lämpliga anpassningar av det

verksamhetsutbud som berör de funktionshindrades förhållande inom
välfärdsnämndens verksamhetsområden.

Det bör framhållas att rådet inte är en kommunal vald nämnd med 
beslutsfunktioner samt att rådet inte ska behandla enskilda personärenden. 

Sammansättning 

Rådet ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två ersättare från de 
funktionshindrades brukarorganisationer. 

Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. Välfärdsnämnden kan dock, via särskilt beslut, utse en 
ordinarie ledamot av välfärdsnämnden till ordförande.  

Välfärdsnämnden väljer också en av dess ledamöter eller ersättare till ledamot av 
rådet, samt en ersättare. 

Rådet väljer inom sig vice ordförande. 

Platserna i rådet ska fördelas mellan de funktionshindrades brukarorganisationer så 
att följande grupper i möjligaste mån finns representerade; personer som har svårt 
att röra sig, personer som har svårt att höra, personer som har svårt att se, 
personer som har svårt att bearbeta och tolka information och personer som har 
svårt att tåla vissa ämnen. 

Arbetsformer 

Rådet sammanträder 4 gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar 
detta. 

Rådets ordförande leder arbetet och ansvarar för kallelser och protokoll. Kallelserna 
ska sändas ut senast 7 dagar innan sammanträdet. Den som får förhinder ansvarar 
för att ersättare kallas. Välfärdsnämnden ansvarar för rådets sekreterarskap.  
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Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollen delges ledamöterna i rådet, 
välfärdsnämnden, avdelningschefen samt förvaltningschefen. Protokollen publiceras 
därutöver på kommunens webbplats. 

Avdelningschefen är ansvarig för att underrätta tjänsteman som är berörd av 
rådets protokoll. Förvaltningschefen har ett särskilt informationsansvar som innebär 
både möjlighet och skyldighet att väcka frågor som är relevanta för rådet. 

Rådets sammanträdesplan fastställs efter att kommunens nämnder fastlagt sina 
sammanträdesplaner. 

Ekonomi 

Välfärdsnämnden ansvarar för budgetmedel för rådets verksamhet. 

Sammanträdesarvoden och i förekommande fall reseersättning utgår till rådets 
kommunalt förtroendevalda ledamöter och ersättare enligt kommunens regler för 
arvoden och ersättningar för förtroendevalda.  

Ändring av rådets arbetsordning kan aktualiseras av rådet eller välfärdsnämnden. 
Arbetsordningen ska fastställas av välfärdsnämnden. 
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2019-02-12 Dnr: VFN 2019-32

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Val av ordförande, ledamot och ersättare till 
Kommunala pensionärsrådet (KPR)   

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att som ordförande i kommunala pensionärsrådet välja 
xx 

Välfärdsnämnden beslutar att som ledamot i kommunala pensionärsrådet välja xx 

Välfärdsnämnden beslutar att som ersättare i kommunala pensionärsrådet välja xx 

Sammanfattning 

Enligt arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet, angående rådets 
sammansättning av representanter från välfärdsnämnden, anges följande; 

”Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i Kommunala pensionärsrådet. 
Välfärdsnämnden kan dock, via särskilt beslut, utse en ordinarie ledamot av 
välfärdsnämnden till ordförande.  

Välfärdsnämnden väljer också en av dess ledamöter eller ersättare till ledamot av 
rådet, samt en ersättare.” 

Välfärdsnämnden har nu att välja representanter enligt ovanstående. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga särskilda konsekvenser. 

Beslutet expedieras till: 
Förtroendemannaregistret 
Vald ordförande, ledamot, ersättare 
Sekreterare för KRF för vidare befordran till rådet. 
Akten 

Anders Haag 
 Tf. förvaltningschef / avdelningschef Stöd 
 Omsorg 
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2019-02-13 Dnr: VFN 2019-32

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Val av ordförande, ledamot och ersättare till 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att som ordförande i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor välja xx 

Välfärdsnämnden beslutar att som ledamot i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor välja xx 

Välfärdsnämnden beslutar att som ersättare i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor välja xx 

Sammanfattning 

Enligt arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, angående 
rådets sammansättning av representanter från välfärdsnämnden, anges följande; 

”Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. Välfärdsnämnden kan dock, via särskilt beslut, utse en 
ordinarie ledamot av välfärdsnämnden till ordförande.  

Välfärdsnämnden väljer också en av dess ledamöter eller ersättare till ledamot av 
rådet, samt en ersättare.” 

Välfärdsnämnden har nu att välja representanter enligt ovanstående. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga särskilda konsekvenser. 

Beslutet expedieras till: 
Förtroendemannaregistret 
Vald ordförande, ledamot, ersättare 
Sekreterare för KRF för vidare befordran till rådet. 
Akten 

Anders Haag 
 Tf. förvaltningschef / avdelningschef Stöd 
 Omsorg 
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2019-02-07 Dnr: VFN 2019–29

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Josefine Fredriksson 

Bokslut för Sektor Omsorg 2018 

Förslag till beslut 

• Välfärdsnämnden noterar informationen om bokslut 2018 för sektor Omsorg.

• Välfärdsnämnden noterar informationen om att Kommunstyrelsen begär av
Kommunfullmäktige att 2 252 tkr av för omsorgen ej ianspråktagna
investeringsanslag för 2018 överförs till Välfärdsnämndens investeringsanslag för
2019.

Sammanfattning 
Resultatet för sektor Omsorg landar på ett underskott om -19,2 mnkr kr för 2018, 
ett bättre resultat än tidigare prognos med 1 mnkr. Största delen av underskottet 
står Individ och familjeomsorgen för med ett resultat på -11,3 mnkr. Vård och 
Äldreomsorgens underskott landar på -7,3 mnkr och ledning sektor Omsorg -0,5 
mnkr. Stöd är den avdelning som redovisar ett positivt resultat om 0,2 mnkr. 

Utfallet för investeringar uppgår till 0,5 mnkr av sektorns totala investeringsram på 
2,7 mnkr. Av det återstående anslaget äskas 2,2 mnkr med till 2019 års 
investeringar. Anledningen till att sektorn inte nyttjat sin investeringsbudget under 
2018 beror på att större del av budgeten avser ombyggnationen av Allégården som 
ännu inte påbörjats.  

Omsorgen har tagit hand om två av kommunfullmäktiges Inriktningsmål. Fyra 
Resultatmål är i hög grad uppfyllt, ett är delvis uppfyllda och ett är ej uppfyllt. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 

Håkan Sundberg 
Lars-Erik Hansson Kommunchef 
Ekonomichef 
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Period: December    År: 2018    Organisation: Sektor Omsorg 

Bokslutsrapport 
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Verksamhetsbeskrivning 
Sektor omsorg samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd 
under sig. Sektorns primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de utmaningar socialtjänsten 
står inför och lever med. 

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i 
SoL (socialtjänstlagen) för barn 0–21 år, familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i 
samverkan med primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen har även 
en enhet som arbetar med myndighetsfrågor gällande integration. Avdelningen består av en 
avdelningschef, 1: sekreterare, socialsekreterare, familjebehandlare och kuratorer, totalt är 
avdelningen 34 medarbetare. 

Avdelning Stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), 
socialpsykiatri, integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en avdelningschef 
och fyra enhetschefer samt ca 140 anställda. 

Avdelning Vård och äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, 
hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet och 
anhörigstöd. Avdelningen leds av avdelningschefen och 10 enhetschefer och har över 300 
anställda. 

Viktiga händelser 

Inom avdelning Stöd: 

Ny enhetschef på Arbetsmarknadsenheten under 2018. 

Kommunens PUT boende har avvecklats fullt ut och stängt, viss personalkostnad har belastat 
verksamheten under 2018. 

Personer inom socialpsykiatrin och LSS har tillsammans med personal gått på teaterlektioner och 
varit på studiebesök på Regionteatern. Under hösten har fem fulla föreställningar genomförts på 
temat Tillhörig. 

En verksamhet inom LSS gruppboende har utökat sin verksamhet från sovandejour till vakennatt 
för att möta det ökade behovet hos brukare. 

Två Lex Sara har skrivits på avdelningen. En inom LSS och en inom AME. Båda är utredda och 
beslut har fattats utav myndighetutskottet. Den inom AME ansågs utagerad och ingen ytterligare 
åtgärd krävdes. Den inom LSS ansågs allvarligare och gick vidare till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Där konstaterades det att kommunen agerat korrekt efter händelsen uppdagats. 

Ytterligare IVO anmälan är gjord till följd av ett icke verkställt beslut inom ledsagarservice. Ett 
förslag om vite på 100 tkr är överlämnat till förvaltningsdomstolen. 

En inspektion har genomförts av IVO på stödboendet. Rapporten kommer att komma under 2019. 

Beslut har fattats och arbetet är påbörjat med en flytt av delar av Arbetsmarknadsenheten till 
jobbecenter i Dingle. 

En brukare inom personlig assistans har efter sjukdom avlidit och verksamheten har arbetat med 
att ställa om personal mm. 

3131



Inom avdelning Vård och Äldreomsorg; 

Mer sjukvård bedrivs i ordinärt boende och dessutom mer avancerad vård. Hemtjänsten utför i 
genomsnitt 300 fler delegerade HSL timmar per månad jämfört med 2017. 

En verksamhetsutvecklare har anställts för att framförallt arbeta med patientsäkerhet. Digital 
läkemedelssignering är en viktig satsning som genomförts för att öka patientsäkerheten. Ny 
enhetschef till Hemsjukvården har rekryterats och påbörjat sin anställning. 

Under 2018 arbetade man fram en åtgärdsplan som beskriver möjliga verksamhetsanpassningar 
för att nå budget i balans inom hemtjänsten. En del är att revidera styrdokument för 
biståndsbedömning. Uppföljning och återrapportering kommer ske under första kvartalet 2019. 

I september började kommunerna tillsammans med Västra Götalandsregionen tillämpa den nya 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med lagen är också att 
enskilda som bedöms som utskrivningsklara inte ska vårdas på sjukhus i onödan. Enligt lagen ska 
därför kommunen ta över betalningsansvaret för patienter som tre veckodagar efter att de har 
bedömts som utskrivningsklara fortfarande är kvar på sjukhus. Tidigare inträdde 
betalningsansvaret efter fem vardagar. 

Genom kompetenssamverkan SML har 24 medarbetare inom VoÄ och Stöd gått 
handledarutbildning 100 p. Flera fördjupningskurser har genomförts under året, bland annat i 
demens, specialpedagogik, palliativ vård, psykiatri samt IT i vård och omsorg. Samtliga kurser ger 
gymnasiepoäng. 

Chef i beredskap har införts inom avdelningarna Vård och äldreomsorg och stöd. Det innebär att 
medarbetare som arbetar på obekväm arbetstid alltid har möjlighet att kontakta en chef om det 
behövs, och att cheferna får möjlighet att vara helt lediga. 

Inom avdelning Individ och familjeomsorg: 

Familjecentralen "Skatten" har flyttat till nya lokaler på Bruksvägen vilket förbättrat arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av socialsekreterarnas arbetssituation och öppnade ett 
ärende kring att det saknades samtalsrum till socialsekreterarna. Svaret till arbetsmiljöverket är att 
två nya samtalsrum på skapades på IFO's våningsplan samt fyra rum på entréplan kommer byggas 
om till samtalsrum åt IFO. 

Som en åtgärd att komma ner i kostnader sa avdelningen under hösten upp avtalen med samtliga 
konsulter. De har arbetat som enhetschefer då avdelningen har haft svårt att rekrytera dessa 
tjänster. 

Avdelningen har färre ärenden när det gäller ensamkommande barn, på grund av att de uppnått 18 
års ålder och fallit inom ramen för annan huvudman (Migrationsverket), förenats med sin familj 
eller flyttat av annan anledning. Detta har gjort att de två tjänster som avslutats under 2018 inte 
kommer att tillsättas. 

Har tillsammans med Arbetsmarknadsenheten startat upp ett nytt projekt, Steg 1. Projektet är 
delfinansierat till 50% via EU medel samt Folkhälsopolitiska rådet. Steg 1 riktar sig till ungdomar 
och unga vuxna i åldern 16–29 år med diffus problematik och står långt i från arbetsmarknad och 
studier, de så kallade "hemmasittarna". Målsättningen med projektet är att en stegförflyttning görs 
mot egen försörjning, ökad livskvalitet och förbättrad fysik och psykisk hälsa. 
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Ekonomi 

Resultaträkning Drift 
(mnkr) 

Resultaträkning drift 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Årsbudget 
2018 

Resultat 
2018 

Verksamhetens intäkter 81,870 65,696 40,299 25,397 

Verksamhetens kostnader -331,971 -311,683 -267,128 -44,555

Nettokostnader -250,100 -245,987 -226,830 -19,157

Kommunbidrag 227,797 227,734 227,734 -0,000

Resultat efter kommunbidrag -22,303 -18,253 0,905 -19,157

Kapitalkostnader -1,018 -0,905 -0,905 0,000 

Årets resultat -23,321 -19,157 -0,000 -19,157

Sektorn förbättrar sin prognos från oktober, -20 214 tkr, med 1 057 tkr och redovisar ett negativt 
resultat om -19 157 tkr för 2018. IFOs utfall avviker från prognosen med -257 tkr och vård och 
äldreomsorgen med -181 tkr. De största avvikelserna från prognosen står avdelning Stöd för, där 
avvikelsen uppgår till +1 954 tkr, anledningen är ett beslut om extern köp av plats som skjutits 
fram till mars 2019 samt inom personlig assistans. Även ledning avviker från sin prognos med -460 
tkr där bedömningen av antalet hemtjänsttimmar var för låg. 

Nettoavvikelsen mellan åren 2017 och 2018 är 8%. Jämfört med 2017 så förbättrar sektorn sitt 
resultat med 4 164 tkr. Anledningen är att det under 2017 låg en engångskostnad på 10 330 tkr på 
grund av ändrade ersättningsregler från migrationsverket. Jämför vi istället -12 991 tkr (-23 
321+10 330) mot -19 157 tkr så försämrar sektorn sitt resultat 2018 med 6 166 tkr. 

Största underskottet uppstår på Individ och familjeomsorgen som redovisar ett resultat om -11 
357 tkr. Underskottet kan till största del hänföras till kostnad för placerade barn och unga. Även 
Vård och äldreomsorgen redovisar ett underskott om -7 512 tkr, varav enbart hemtjänsten inkl. 
resursfördelningen står för -7 247 tkr. Förklaringen till den stora skillnaden i resultatet för 
avdelning vård och äldre mellan 2017 och 2018 är framförallt att kommunbidraget för 
Vässjegården minskade först 2018, men viss del av avvecklingen genomfördes redan 2017. Det 
ökade behovet av hälso- och sjukvårdsbehovet 2018 har medfört ökade kostnader i både 
hemsjukvård och hemtjänst. 

Minskningen av sektorns intäkter är framför allt kopplat till statliga ersättningar från 
migrationsverket. Att kostnaderna minskat beror också på att sektorn minskat sin verksamhet 
avseende migration och integration för att matcha de lägre ersättningarna och behovet. Att 
kostnaderna inte minskat i samma nivå som intäkterna beror på ett utökat antal köp av externa 
platser inom IFO och Stöd. 
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Utfall per avdelning 

Sektorns enheter Resultat 2017 Resultat 2018 

30-31 Avdelning Vård och Äldreomsorg 0,854 -2,741

32 -33 Avdelning Individ och familjeomsorgen -9,901 -11,357

34-35 Avdelning Stöd -0,771 0,200 

39 Ledning sektor Omsorg -13,503 -5,260

Summa 3 Sektor Omsorg -23,321 -19,157

Utfall per verksamhet 

Sektorns verksamheter Resultat 2017 Resultat 2018 

Hemtjänst -1 644 -2518

Resursfördelning hemtjänst -2 412 -4771

Hemsjukvård 894 -532

Rehabenheten -91 462 

Särskilt boende inkl. korttids 1768 524 

Trygghetslarm -537 -288

Institutionsvård vuxna 21-år -1 450 -1716

Institutionsvård barn och unga 0–20 år -3 557 -5028

Familjehemsvård barn och unga -2 469 1577 

Öppna insatser inkl. familjerätt -1 760 -593

Ekonomiskt bistånd -643 -663

Alkoholtillstånd -204 -13

Personlig assistans inkl. kontaktpersoner -2 507 1205 

Boende enligt LSS och SoL 2 902 -1 636

Daglig verksamhet -270 -942

Arbetsmarknadsenheten -71 893 

Flyktingmottagande -9033 -614

Gemensamma kostnader Välfärd -2 237 -4 504

Summa verksamheter Omsorg -23 321 -19 157

Hemtjänsten -2 518 tkr samt resursfördelning -4771 tkr; Visar ett underskott som till stor 
del beror på delegerade HSL-insatser. Hemtjänstpersonal har utfört HSL-insatser motsvarande 20 
268 timmar men endast kompenserats för 12 600 timmar. Den beviljade SoL tiden har i 
genomsnitt minskat mot 2017. 

Antal personer med trygghetslarm har ökat under året vilket medfört att personalen åtgärdar fler 
larm per månad. 

Hemtjänsten har under året även belastats med merkostnader i samband med sammanslagningen 
av Dingle och Hällevadsholms hemtjänstdistrikt. Att underskottet inte blivit större beror till stor del 
på minskad sjukfrånvaro, förändrat arbetssätt med en mer flexibel bemanning samt stor 
restriktivitet av att ersätta frånvaro. Verksamheten har även erhållit ett statsbidrag om 600 tkr. 
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2016 2017 2018 

Beviljad hemtjänst 89 591 90 515 90 094 

Delegerad HSL-uppdrag 15 064 17 808 20 899 

Total beviljad tid (SOL,HSL) 104 655 108 323 110 993 

Beviljad tid snitt/mån (SOL) 7 466 7 543 7 508 

Antal brukare snitt 194 203 207 

Beviljad tid snitt/brukare (SOL) 38 37 36 

Verkställd tid SOL 83 622 84 198 81 397 

Verkställd delegerad HSL 13 564 16 813 20 268 

Totalt verkställd tid (SOL,HSL) 97 186 101 011 101 665 

Verkställd tid snitt/månad (SOL,HSL) 8099 8418 8472 
Kostnad för hemtjänst (mnkr) 39,7 38,6 41,8 
Kostnad per verkställd timme inkl HSL (kr) 409 382 411 

Verkställd tid i % av beviljade tid 93% 93% 90% 

Delegerad HSL % av beviljad tid 16% 20% 23% 

Beviljad hemtjänst minskade mellan åren 2015 och 2016 för att sedan återigen öka 2017. Den 
beviljade tiden (SOL-insatser) 2018 ligger på en något lägre nivå än 2017, men däremot har den 
delegerade HSL-tiden ökat för varje år, en trend som verkar fortsätta där fler vårdas i hemmet 
istället för på sjukhus. Det innebär att en allt större del av hemtjänstens arbetstid går åt till att 
utföra sjukvårdsinsatser. 

Under 2018 gjordes en Kostnad per brukare undersökning med hjälp av Ensolution. 
Undersökningen påvisade att kommunens nettokostnad för hemtjänst är i nivå med liknande 
kommuner medan kostnaden för särskilt boende ligger något högre än medel. 

Hemsjukvård - 532 tkr; Orsaken till årets underskott är oförutsett höga kostnader under 
sommaren. På grund av stora svårigheter att rekrytera semestervikarier i samband med 
sjukskrivningar har det varit nödvändigt att anlita bemanningssköterskor och ordinarie 
sjuksköterskor har gått på sommaravtal. 

Rehabenheten +462 tkr; Svårigheter att rekrytera fysioterapeuttjänst som inneburit vakanta 
tjänster under del av året vilket är förklaringen till överskottet. 

Särskilt boende inkl. korttids +524 tkr; Vässegården har avvecklats fullt ut med 11 platser 
som fanns kvar vid årets ingång. Detta har genererat ett överskott som balanserat upp ökade 
kostnader på andra enheter. Dinglegården samt Allégården har utökats med 7 platser (inkl. 
korttidsplatser) vilket ger en nettoeffekt på 4 minskade plaster i kommunen under 2018. Att 
överskottet inte är större beror på en kostsam sommar, övertalighet av personal i samband med 
Vässegårdens nedläggning samt kostnader av engångskaraktär. Verksamheten har erhållit ett 
statsbidrag om 1 400 tkr. 
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Särskilda boende ÄO, inkl korttid 2016 2017 2018 

Särskilt boende äldre inkl korttidsplatser 140 136 132 

Varav vård och omsorgsboende 126 123 116 

Varav antal korttidsplatser 15 13 16 

Antal korttidsdygn 4 739 4 678 5 766 

Korttidsdygn snitt/månad 395 390 481 

Antal personer i kö till SÄBO 1/10 1 8 

Beläggningsgrad korttids 87% 99% 99% 

Beläggningsgrad SÄBO 97% 98% 

Antalet särskilda boende inom äldreomsorgen, vård och omsorgsboende har minskat i takt med 
Vässjegården avveckling. Den omstrukturering som pågår av särskilda boenden är en orsak till att 
det inte är möjligt att göra en helt korrekt uppdelning mellan demensboende, somatiskt och 
korttids. Korttidsdygnen kan variera stort över året, men under 2018 har antal korttidsdygn ökat 
rejält (5766) jämfört med åren innan. Att fler svårt sjuka personer skrivs ut snabbare från sjukhus 
i samband med den nya samverkanslagen är en förklaring till ökningen, en annan förklaring kan 
vara färre antal SÄBO-platser. 

Institutionsvård vuxna -21 år -1 716 tkr; En kostsam LVM placering kostat mer än hela 
budgeten för placeringar. Här har vi lyckats dämpa kostnader genom att arbeta för 
hemmaplanslösningar genom våra beroendehandläggare och även genom samverkan. I snitt har 
verksamheten haft 10 vuxna placeringar under 2018. 

Institutionsvård barn och unga 0–21 år -5 028 tkr; Kostnaderna för barn och unga är fortsatt 
höga gentemot budget. Detta underskott gäller framförallt placeringar på HVB. Vi har haft ett 
flertal ungdomar som inte kunnat bo kvar hemma på grund av svår problematik där HVB har en 
hög dygnskostnad, dessutom har vi två ungdomar som fått flytta från familjehem till HVB på grund 
av omständigheter med svår problematik. 

Antal placerade barn 2016 2017 2018 
Antal i HVB 7 6 7 
Köpt familjehem 10 13 11 
Egna familjehem 18 19 18 
SUMMA 35 38 35 

Antal placerade barn har ligger på samma antal som 2016, tre färre än 2017. Vi har haft fokus på 
att ha egna familjehem till nya placeringar.  

Kostnad för Barn på HVB 2016 2017 2018 

Kostnad placering barn (tkr) 1 190 1 122 1 459 

Antal dygn på institution 2 711 2 299 2 331 
Kostnad/dygn kr ex overheadkostnader 4 390 4 880 6 259 

Kostnaden och dygn för HVB har ökat från 2016 till 2018. Att kostnad per dygn ökat beror på att i 
ett ärende betalas dubbel vårdavgift. 
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Familjehemsvård barn och unga +1 577 tkr; 

Kostnad Familjehem barn 2016 2017 2018 

Kostnad köpta Familjehem barn (tkr) 6 805 9 571 8 417 
Genomsnittlig månadskostnad per köpt familjehem 
(kr) 56 712 62 554 66 276 
Kostnad egna Familjehem barn (tkr) 5 093 4 883 4 238 
Genomsnittlig månadskostnad per egna familjehem 
(kr) 23 577 21 417 19 530 
Gemensamma kostnader (personalkostnad mm) 
(tkr) 5 222 4 998 3 961 

Ekonomisk bistånd -663 tkr; Försörjningsstödet i Munkedal har inte ökat under 2018 utan är 
linje med 2017. Vi har fått täckning från Migrationsverket för de kostnader som 
integrationsärendena kostat hittills och vi har sett en minskning av dessa ärenden då de gått ur 
etableringen till egen försörjning men även några till försörjningsstöd som kommunmedborgare. 
Det finns en differens också i förväntade intäkter i form av återbetalning av försörjningsstöd, detta 
kan variera från år till år. 

IFO Försörjningsstöd 2016 2017 2018 
Utbetalt försörjningsstöd (tkr) 7 800 8 248 7 907 
Försörjningsstöd netto inkl återbetalning (tkr) 7 500 8 056 7 697 
Totalt antal hushåll som erhållit bistånd 237 206 196 
Nettokostnad per hushåll (tkr) inkl återbetalning 31,8 39,1 39,3 

Försörjningsstödet har ökat trots att antal hushåll har minskat. Detta kan förklaras med att varje 
hushåll är större och får högre utbetalningar som förklaras med en högre nettokostnad per hushåll. 
Vi har fler större familjer med fler barn att försörja. 

IFO Försörjningsstöd Flykting 2016 2017 2018 

Utbetalt försörjningsstöd (tkr) 1 215 2 534 1 483 
Försörjningsstöd netto inkl återbetalning (tkr) 1 215 2 534 1 110 
Totalt antal hushåll som erhållit bistånd 47 54 47 
Nettokostnad per hushåll (tkr) inkl återbetalning 25,9 46,9 23,6 

Personlig assistans inkl. kontaktpersoner +1 205 tkr; Verksamheten visar ett stort överskott 
vilket förklaras dels med att i ett av ärendena har försäkringskassan beviljat en högre 
timersättning på 330 kr per utförd timma jämfört med 295 kr. Verksamheten har under sista 
kvartalet även haft två sjukhusärenden där vi fakturerat NU sjukvården. Största påverkan på 
resultatet är att en brukare avlidit under sista kvartalet. Budgeten har legat kvar på ärendet men vi 
har kunnat nyttja den personalen hos andra brukare så inga vikarier har nyttjats. 

Personlig assistans 2017 2018 
Antal personliga assistansärenden 17 16 
Antal ärenden i egen regi 5,5 4,8 
Antal utförda personligassistans timmar, egen regi 41 515 34 560 

Boende enligt LSS och SoL -1 636 tkr; Årets underskott består till stor del av köp av plats 
externt. Per 31/12 2018 köper verksamheten 4 särskilt boende platser, dubbelt så många som 
2017. Den brukargrupp som finns på de egna boendena har blivit sämre och kräver mer resurser. 
På ett av gruppboendena har en utökning av nattpersonal varit nödvändigt, vilket påverkat 
resultatet. 
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Särskilda boende LSS och SoL 2016 2017 2018 
Frejvägen 2 6 6 5/6 
Frejvägen 4 6 6 6 

Allmänna vägen 6 6 5/6 
Centrumvägen 8 (serviceboende) 9/11 11 13 
Totala antal platser 29 29 31 

Antal personer i kö till boende 0 1 

Antalet platser som verkställs enligt 9:9 LSS. Kommunen har tre gruppboende och ett 
serviceboende. Finns sex platser på gruppbostäderna och 13 platser på Serviceboendet. Under 
2018 utökades platserna på serviceboendet med en plats. Det finns två vakanta platser på 
gruppboendena 2018. 

Kostnader per plats, Särskilda 
boende/Servicebostad LSS 2016 2017 2018 

Frejvägen 2 (tkr) 978,6 1023,4 1076,1 
Frejvägen 4 (tkr) 574,4 571,7 700,4 
Allmänna vägen (tkr) 872,1 888,5 902,9 
Centrumvägen 8 (serviceboende) (tkr) 215,2 222,8 209,2 

Kostnaderna per plats och år. Det har skett en ökning av kostnaderna där platserna har varit 
konstanta. Det är en kostnadsökning som en följd av löneuppräkningar och att det finns en utökat 
behov av stöd särskilt på Frejvägen 4 där en utökning på natten skett. Att kostnaderna har gått 
ner på Centrumvägen 8 är som en följd av antalet utökade platser.  

Köpta platser LSS och SoL 2017 2018 
Köpt LSS plats, gruppbostad 0 1 
Köpt LSS korttidsplatser 6 7 
Köpt LSS boende barn 3 3 
Köpt plats särskilt boende SOL 2 3 

Stöd gemensamt +1 610 tkr; Visar ett överskott främst på grund av vakanta tjänster som till viss 
del kommer vara tillsatta under 2019. 

Arbetsmarknadsenheten +893 tkr; Visar ett positivt resultat för 2018 mycket på grund av flera 
projekt/statsbidrag som slutredovisats under året. 

Flyktingmottagande -614 tkr; Verksamheten har minskat mot 2017. Främst kostnader för 
konsulter som belastat året på IFO. Under året har det i snitt varit sex personer på Stödboendet. 
Sektorn har även fått en inäkt på 600 tkr från migrationsverket som är hänförlig till 2015. 

Gemensamma kostnader -4 504 tkr; Här går löner för samtliga chefer inom sektorn, 
sektorchef, avdelningschefer och enhetschefer. Men även kostnader för programlicenser, färdtjänst 
och biståndsenheten.  
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Investeringar

Investeringsuppföljning 
(mnkr) 

Projekt Utfall 2018 
Budget 

2018 Avvikelse 
Äskande till 

2019 

2308 ÄO arbetstekniska hjälpmedel 0,136 0,250 0,114 0,114 

2333 Gem inventarier ÄO 0,342 1,680 1,338 1,530 

2335 ÄO larm 0,000 0,300 0,300 0,300 

2336 Inv MuSoLy Magna Cura 0,000 0,500 0,500 0,500 

Summa Alla projekt 0,478 2,730 2,252 2,252 

Gemensamma inventarier: I samband med omstrukturering i äldreomsorgen och ombyggnad på 
Allégården kommer det vara nödvändigt med att investera i div möbler, läkemedelsskåp, 
nyckelskåp och annan inredning. En del investeringarna är gjorda under 2018 men fler 
investeringar kommer ske i samband med strukturförändringen som pågår. Ombyggnationen av 
Allégården har inte startat än och det är orsaken till att det låga utfallet. Ombyggnationen är 
framflyttad till 2019. 

Larm: Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är dörr larm, 
passagelarm samt så kallade hotell lås, en åtgärd enligt målsättning 2016–2018 om att förbättra 
och skapa en tryggare miljö för personer med demenssjukdom. Investeringen får göras i takt med 
den pågående och planerade strukturförändringen av kommunens äldreboende. 

Magna Cura: På grund av förhandlingar med leverantör som inte kunnat leverera de delar/moduler 
enligt kravlista har inte investeringarna blivit gjorda. Det pågår fortfarande förhandlingar med 
leverantör och jurist är inkopplad. Förändringar i lagstiftning och nationella krav kräver 
kompletteringar och förändringar i verksamhetssystemet inom såväl ÄO, Stöd som IFO. Sektorn 
planerar att uppgradera systemet till en digital lösning istället för den analoga som är idag. 
Förhoppningen är att detta kan komma att ske under 2019. 

Sektorn äskar över 2 252 tkr från 2018 till 2019 fördelat på projekten; Arbetstekniska hjälpmedel 
114 tkr, Gemensamma inventarier ÄO 1 338 tkr, Larm 300 tkr och Magna Cura/Combine 500 tkr. 

3939



Kostnads- och intäktsutveckling 

Intäktsutveckling (mnkr) 

Intäktsutveckling 
Jan - Dec 

2016 
Jan - Dec 

2017 
Jan - Dec 

2018 

Externa intäkter 21,940 80,228 64,005 

- Taxor och avgifter 3,866 5,404 5,468 

- Bidrag 4,357 57,052 42,394 

- Övriga intäkter 13,717 17,772 16,143 

Interna intäkter 0,875 1,642 1,691 

Kommunbidrag 133,813 227,797 227,734 

Summa intäktsutveckling 156,628 309,667 293,430 

Intäkterna har minskat med 16,2 mnkr mellan 2017 och 2018. Det är erhållna bidrag som har 
minskat, resterade intäkter är i nivå med 2017. Enbart minskningen av ersättningen från 
migrationsverket uppgår till 19,1 mnkr. Dock har vi balanserat upp med ökade intäkter på 2,1 
mnkr från arbetsförmedlingen vilket tyder på att vi har fler bidragsanställningar och extratjänster i 
verksamheterna. Ytterligare en ökning under 2018 är stadsbidragen för diverse projekt bland annat 
för ökad bemanning, psykisk ohälsa och våld i nära relationer.  

Kostnadsutveckling (mnkr) 

Kostnadsutveckling 
Jan - Dec 

2016 
Jan - Dec 

2017 
Jan - Dec 

2018 

Bidrag -16,947 -15,177

Köp av huvudverksamhet -0,624 -44,925 -43,251

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -142,372 -240,832 -227,350

Lokal- och markhyror -2,158 -0,858

Bränsle, energi, vatten -0,084 -0,038

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -4,122 -4,840 -4,584

Konsultkostnader -0,220 -6,774 -3,528

Kapitalkostnader -1,136 -1,018 -0,905

Övriga kostnader -7,716 -15,383 -16,866

Summa Kostnadsutveckling -156,191 -332,961 -312,556

Kostnaderna har minskat mellan 2017 och 2018 med 20, 4 mnkr. Främst är det kostnader 
hänförliga till integration och flyktingmottagande som minskat. Personalkostnaderna har minskat 
med 14 mnkr mellan åren. Även det är främst tjänster inom integration som försvunnit i och med 
att verksamheten minskat i omfattning.  

Dock kan vi se en ökning med 1,5 mnkr av köp av huvudverksamhet på avdelning Stöd och då 
inom LSS och psykiatrin. Även kostnad för barn och unga på HVB hem har ökat med 3,4 mnkr 
2018 jämfört med 2017.  

Konsultkostnader har minskat mellan 2017 och 2018 främst på IFO där man valt att säga upp 
samtliga konsulter som en besparingsåtgärd. 
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Måluppfyllelse 

2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: I hög grad uppfyllt 

Trend: Ökad 

Kommentar: Sektorn har inga farliga kemikalier eller produkter i våra verksamheter. Sektorn har 
påbörjat ett arbete med miljöombud, vi arbetar aktivt med källsortering, återbruk och up-cykling 
(förädling av återbrukat material). Inom Vård och Äldreomsorg pågår en utbildningssatsning på 
miljövänlig bilkörning. IFO arbetar med att minska antalet resor genom Skype- möten samt att öka 
andelen resor med buss och tåg istället för med bil. 

Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) 100% 25% 

Andel sortering av matavfall i kommunala verksamheter (%) 20% 10% 

Andel källsortering införd i alla kommunala verksamheter (%) 100% 20% 

4.1 Resultatmål Omsorg: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i 
omsorgssektorn. 

Status: I hög grad uppfyllt 

Trend: Ökad 

Kommentar: Sektorn har under året haft en måttlig personalomsättning. Framför allt är det 
yrkesgrupper med en god arbetsmarknad som har en hög personalomsättning. Konsultkostnaderna 
minskar kontinuerligt. Avdelningarnas enheter har stabiliserat sin personalstruktur. 
Kompetensnivån inom sektorn är mycket god. Förbättringar av introduktionen av nyanställd 
personal har genomförts. 

Sektorn har 433 anställda. Under året har 68 personer slutat sin anställning varav 9 var på grund 
av pension. Framför allt sjuksköterskor och socialsekreterare har hög personalomsättning. God 
arbetsmarknad för dessa yrkesgrupper. Högt bland baspersonal i verksamheter som varit aktuella 
för åtgärder i syfte att minska ekonomiskt underskott. 

Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst inom omsorg (exkl. 
pension) 

13,61% 7% 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för 
uppdraget 

97% 90% 

Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016) -52 -50

Framtagande av plan för att behålla och rekrytera medarbetare inom 
omsorg 

0 1 
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4.2 Resultatmål Omsorg: Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. 
Köpt vård ska i största mån undvikas. 

Status: Ej uppfyllt 

Trend: Minskad 

Kommentar: Sektorn genomför flertalet hemmaplanslösningar där vi tidigare haft behov av att köpa 
vården. Kompetensförstärkning i verksamheterna genomförs, samverkansavtal med andra 
huvudmän arbetas fram. Individ och familjeomsorgen arbetar intensivt förminska de köpta 
familjehemmen och ersätta med familjehem i egen regi vilket gett gott resultat. Dock har HVB 
placeringar ökat något. Inom LSS särskilda boenden och missbruk ser vi en ökning av köpta 
platser. Sektorn fortsätter att arbeta systematiskt och strategiskt för att kunna möjliggöra 
hemmaplanslösningar. 

Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal köpta vårddygn 7.83% -10%

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

Status: I hög grad uppfyllt 

Trend: Ökad 

Kommentar: Ett pilotprojekt med digital signering pågår i syfte att öka patientsäkerheten och frigöra 
tid för personal. Två undersköterskor har uppdraget att säkra upp teknikanvändandet inom 
äldreomsorgen. Vårdplaneringar och andra möten sker via Skype för att minska resor och frigöra 
tid. Matglad-appen introduceras i äldreomsorgen. En ny app har implementeras i syfte att öka 
brukarens möjlighet att själv kunna beskriva sin tillvaro samt sin förmåga till självständighet. 
Identifiering av e-tjänster pågår, bland annat digital tidsbokning och provberäkning för 
försörjningsstöd på hemsidan samt e-blankett för ansökan om försörjningsstöd. E-blanketten är 
under bearbetning av IT inför publicering. I början av december startade ett pilotprojekt med 
taligenkänning inom IFO. Detta kommer utökas till Hemsjukvården i början av februari 2019. 

Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal nya E-tjänster som startats upp 4 4 

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

Status: Delvis uppfyllt 

Trend: Ökad 

Kommentar: Två projekt inom integrations har startats upp tillsammans med ABF. Seniornätverken 
fortsätter vara aktiva. En arbetsgrupp startar upp tillsammans med intresseorganisationerna för att 
planera en seniormässa till våren 2019. Ung Omsorg har aktiviteter på Ekebacken och 
Dinglegården på helger. Torsdagsgruppen och No Limits arbetar idag med aktiviteter för 
verksamheternas målgrupper (psykisk ohälsa). Aktiviteterna sker ibland i samarbete med andra 
aktörer. Ett projekt har skapats under 2018 vid namn Tillhörig där aktiviteter för målgrupp psykisk 
ohälsa kommer ske under året i form av teater, möten och studiebesök kommer ingå. Ett arbete 
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med att stödja barn och unga att delta i sommaraktiviteter samt uppstart av gruppverksamhet för 
barn i olika typer av utsatta situationer. IFO har initierar samarbete med AA och Svenska kyrkan. 
Enheten har också samarbete med en idrottsförening i kommunen kring praktikplatser. IFO har 
utvecklat en god och nära samverkan med NARANON (anhöriga till narkotikamissbrukare) där vi 
ger ut kontaktuppgifter och rekommenderar anhöriga att ta kontakt. 

Utfall 
2018

Mål 
2018

Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga 11 15 

4.5 Resultatmål Omsorg: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 
försörjningsstöd och medborgare som har en insats inom sektorn. 

Sysselsättning ska ske genom samverkan mellan kommunens olika sektorer. 

Status: i hög grad uppfyllt 

Trend: Ökad 

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

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

Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal OSA-anställningar 19 15 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som A. 
Börjat arbeta, andel (%) 29% 20% 

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten. (Antal platser) 5 10 
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Framtid 
Inför 2019 står förvaltningen inför att verkställa ny förvaltningsorganisation samt arbeta ihop 
förvaltningen med ny politisk organisation och påbörja arbetet med ny målprocess. Ny 
förvaltningschef kommer att tillsättas. Viss omorganisation inom förvaltningen kommer ske, bland 
annat så kommer bemanningsenheten from 1/1 2019 ingå i avdelning Vård och Äldreomsorg samt 
att Biståndsenheten brytas ut från ledning och får en enhetschef som även har budgetansvaret för 
hemtjänstens resursfördelning. 

Utbyggnaden av Allégården kommer påbörjas under 2019 och planen är 6 nya demensplatser. Som 
en följd av att ombyggnationen dragit ut på tiden kommer det vara en utmaning att hantera 
behovet av särskilt boende och korttidsplatser under en tid framöver. 

Planeringen av det nya äldreboendet i Dingle kommer fortgå även under 2019. Målsättningen är att 
boendet är inflyttningsbart slutet av 2021. 

SKL och Kommunal har gjort en överenskommelse om att heltid ska vara norm senast 2021. 
Heltidsresan har startat i Munkedals kommun med samma målsättning, att heltid ska bli norm även 
inom vård och omsorg. Ett viktigt arbete för att skapa attraktiva jobb, öka jämställdheten men 
också för att minska rekryteringsbehovet framöver. 

Under 2019 kommer ett förvaltningens verksamhetssystem bytas ut till ett nytt modernt system, 
vilket är en positiv utveckling men som kommer krävamycket arbete, tid och utbildning. Projektet 
kommer genomföras i samverkan med Sotenäs och Lysekils kommun. 

Många föräldrar har idag svårt att få stöd i förebyggande syfte. Även föräldrar med äldre barn 
frågar efter samtalsstöd men har svårt att få detta utan att söka bistånd på IFO. En utmaning är 
att kunna hitta vägar för att möta upp det ökade antalet familjer med behov av samtal som en 
serviceinsats, därför tänker vi börja erbjuda detta på Barnkullen för i första hand föräldrar med 
barn i ålder 7–18 år. 

Vårt arbete inom rekrytering av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner skall vi utveckla 
då det fortsatt är svårt att hitta de som vill ta dessa uppdrag. En planering kring detta är påbörjad 
kring annonser, medverkan i kommuntidningen samt inbjudan till informationskvällar. 

I samarbetet med Sotenäs har även IFO cheferna tillsammans i Norra Bohuslän börjat se på en 
gemensam familjerätt där även då Strömstad, Tanum och Lysekil är intresserade. Inom Fyrbodal 
kommer en verksamhet som riktar sig till ungdomar med någon form av beroende / missbruk och 
deras familjer, Mini Maria starta upp under senare delen av 2019 som planen ser ut nu. 

Inom Stöd kommer det ske en översyn av boendestrukturen utifrån funktionsvarianter och ålder. 
Målet är att undvika extern hantering av omsorg och höja kvalitén utan att öka kostnaden. 

Det arbetas ständigt med att hitta åtgärder för att få en budget i balans och det kommer krävas 
mycket engagemang och kreativitet för att hitta nya lösningar för att kunna hålla kostnader nere 
och ändå klara möta framtidens behov. Ett arbete som förvaltningen kommer lägga stort fokus på 
under 2019. 
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Övrig Uppföljning 

Arbetsmiljö 
Samtliga enheter har arbetat hårt med effektiviseringar och det innebär att samtliga medarbetare 
måste lära sig nya arbetsuppgifter för att ta över eller kunna stötta för de som inte ersätts. Det är 
dessutom inte bara sektorns effektiviseringar som ställer krav på nya arbetssätt utan även 
målgruppen förändras i snabb takt och kraven kommer fortare än socialtjänsten klarar av att ställa 
om.  

Avdelningarna har en kvartalsredovisning och genomgång av avvikelser, tillbud och arbetsskador 
som har rapporterats in. Rutin och system finns för att registrera tillbud eller arbetsskada och är 
känt bland cheferna. Det är känt hur man som anställd går till väga när olyckan är framme och hur 
det rapporteras. Åtgärder sker när chef tar emot anmälan från anställd. Går det inte att som enhet 
åtgärda problem förs frågan uppåt. 

Under 2018 finns utbildade Hälsoinspiratörer på alla enheter. 

Jämställdhet 
Sektorn är en kvinnodominerande arbetsplats och vi brottas med lika möjligheter till jämlika 
arbetsvillkor såsom rätten till heltid. Vid rekrytering arbetas aktivt med att differentiera utbildning, 
erfarenhet, kön, etnicitet och ålder. Mångfald skapar bredare förutsättningar för individanpassad 
omsorg. En av enhetscheferna inom sektorn har genomfört en ledarskapsutbildning med inriktning 
på jämställdhet, JGL-jämställdhet, grupp och ledarskap.

Sexuella trakasserier/Våld och hot: Förekommer i olika grad på arbetsplatserna inom sektorn. Det 
har skett en ökning av upplevda hot- och våldssituationer framförallt på boende för demenssjuka. 
Handlingsplaner och rutiner samt ytterligare behov av utbildning behövs. En handbok för "Våld i 
nära relationer" som främst riktar sig till omsorgspersonal är framtagen och finns tillgänglig för 
hela sektorn. 

Förutsättningar för ledarskap: Inom sektorn har cheferna ansvar för stora organisationer med 
många medarbetare och mycket lite verksamhetsstöd. Det innebär att cheferna inte alltid har 
förutsättningar till ett närvarande ledarskap i den utsträcknings som behövs. Chef i beredskap 
startade upp i december och ska ge chefer möjlighet att vara helt lediga. 

Rutinen för diskriminering och kränkande särbehandling är känd bland cheferna och alla har fått en 
genomgång av personalavdelningen. 

Dialog och ett öppet klimat på arbetsplatserna är viktigt, om diskriminering och kränkande 
särbehandling kan vara rent konkret och hur tillvägagångssättet är vi anmälan. 

Medarbetare 

Alla anställningar 

Antal 
årsarbetare 

dec 2017 

Antal 
årsarbetare 

dec 2018 Avvikelse 
Sektor Omsorg 428,2 417,2 -11,0

Avdelning IFO 30,1 31,1 1,0 

Avdelning Stöd 122,9 112,5 -10,4
Avdelning Vård och 
Äldreomsorg 260,9 260,3 -0,6

Sektors ledning 14,3 13,4 -0,9

Antal årsarbetare i sektorn har minskat med 11 st. och det beror framför allt på förändringar inom 
integration och personlig assistans. Antalet anställda i sektorn minskar, samtidigt som antalet 
medarbetare med heltidsanställningar ökar. Den successiv ökningen som skett är en del i målet att 
erbjuda heltid till medarbetare i det omsorgsnära arbetet. 2013 hade 45 st. heltidsanställningar, 
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idag har 128 personer heltid. 93 personer inom sektor Omsorg är över 60 år vilket innebär att ca 
18% väntas gå pension inom 5–7 år. 

Alla anställningar 

Antal 
anställningar 

dec 2017 

Antal 
anställningar 

dec 2018 Avvikelse 
Sektor Omsorg 688 653 -35

Avdelning IFO 31 34 3 

Avdelning Stöd 160 143 -17
Avdelning Vård och 
Äldreomsorg 481 461 -20

Sektors ledning 16 15 -1

Ohälsa 

Inmatning nyckeltal ohälsa 

Utfall 2017  Utfall 2018 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 9,51% 9,46% 

Sjuktalet har inte förändrats nämnvärt mellan åren, något lägre 2018. Kostnaden för 
korttidsfrånvaro uppgår 2018 till 2 865 tkr (2917 tkr) och långtidssjukskrivning till 556 tkr (582 
tkr). En marginell minskning på 58 tkr jämfört med 2017. 

Det är gruppen 29 år och yngre som står för den högsta korttidsfrånvaron. Det finns en ökning av 
bland psykiska åkommor, primärt depressioner och utmattning viket är mer komplext att stötta i 
återgången till arbete då risk för ytterligare sjukdomsperioder är påtaglig. Unga vuxnas osäkerhet i 
yrkesrollen och privat, kan förklara deras förhöjda risk att drabbas av ohälsa. Chefer kan spela en 
viktig roll genom att stötta de unga i arbetslivet. 

Svårare fysiska sjukdomar är de vanligaste orsakerna till långtidsfrånvaro men även psykisk ohälsa 
har lett till längre sjukskrivningsperioder. Även om frånvaron oftast inte är direkt kopplad till 
arbetet kan det vara svårt att orka eller klara av svårigheter i privatlivet om man har en hög 
arbetsbelastning och det ställs stora krav på prestation i arbetet. Arbetsgivaren behöver därför 
fokusera på hela medarbetarens situation i rehabutredningen, vilket ställer krav på ledarskap och 
stöd från personalenheten. 

Intern kontroll 
Internkontrollen för 2018 är sammanställd och återrapporterad till Kommunstyrelsen i 
oktobermånad. 

1. Känner medarbetarna i sektorn till sin sekretess och vad begreppet tystnadsplikt
innebär.
Ny sekretessförbindels fastslogs av kommundirektör i juni 2018 och uppmanade alla chefer att
säkerställa att samtliga medarbetare flått information och undertecknat den nya
sekretessförbindelsen. Sammantaget i sektorn har 169 personer undertecknat den nya
sekretessförbindelsen och sektorn har 424 anställda vilket gör 43 %. Ny påminnelse går ut till
samtliga chefer inom sektorn och ny kontroll görs i januari.

2. Mätning av nattfastans längd på särskilda boenden
Resultatet i mätningen är inte tillfredsställande, däremot visar analysen att varje enhet arbetar
med flera olika åtgärder för att minska nattfastan. Analys av resultatet har skett både på
individnivå samt på teamträffar/APT och kostombudsträffar där även kostchef medverkar.
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Konkreta åtgärder finns dokumenterade på samtliga enheter. I internkontrollen 2019 föreslås 
kontroll av andel brukare som uppvisar undernäring eller risk för undernäring samt om 
åtgärdsplan upprättats och följts upp 

3. Känner medarbetarna till den kommunala målprocessen?
Kontrollområdet fungerar väl och medarbetare inom sektorn känner till mål och målprocessen.
Ett förbättringsområde är dock att målen läggs ut på insidan då det verkar vara den för
medarbetarna mest logiska placeringen av information.

4. Brukarnas kunskap om sin rätt till Samordnad Individuell Plan (SIP)
6 av 30 personer som har insatser inom ÄO, socialpykiatri och LSS kände till vad en SiP var
och rätten till att få en SiP upprättad. Resterande personer var helt ovetande. Kontrollområdet
fungerar inte och behöver utvecklas.
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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

2019-01-29 Dnr: 2019–5 

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Maria Länström 

Kvalitetsutvecklare 

Välfärdsförvaltningen 

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i 

Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att avslå Anhörigvård Sverige ABs ansökan om 

godkännande som utförare av hemtjänst i Munkedals kommun.   

Sammanfattning 

Anhörigvård Sverige Ab inkom 2018-11-22 med ansökan om godkännande som 

utförare av hemtjänst i Munkedals kommun. Efter kompletteringar samt intervjumöte 

med företrädare för företaget konstaterar förvaltningen att 

1. Företaget uppfyller ej kravet i upphandlingsunderlaget 3.2.1. ”Kompetenskrav

gällande ledning för insatsområde omvårdnad och Service, kategori 1.

2. Företaget har en sårbarhet vad gäller personal då affärsidén bygger på

anhöriganställningar. Företaget har ingen tydlig handlingsplan för att hantera

sårbarheten utan hänvisar till att det hittills ej varit något problem eller att de

då kan köpa in tjänsten från annat företag. Att köpa in tjänst från annat

företag räknas som anlitande av underleverantör vilket företaget ej är

godkänt för.

3. Företaget har en sårbarhet vad gäller kompetens då affärsidén bygger på

anhöriganställningar. Utförandet av vissa delegerade insatser kräver

undersköterskekompetens vilket kan innebära sårbarhet vid vakanser.

Företaget har ingen tydlig handlingsplan för att hantera detta.

Anhörigvård Sverige AB har haft möjlighet att yttra sig och inkomma med 

förtydligande. Inkommet yttrande bifogas tjänsteskrivelsen.  

Utifrån ovanstående information bedömer förvaltningen att Anhörigvård Sverige AB 

ej uppfyller upphandlingskraven och föreslår att nämnden avslår Anhörigvård ABs 

ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Munkedals kommun.   
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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

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Ingen konsekvens 

Barnkonventionen 

Ingen konsekvens  

Miljö 

Ingen konsekvens 

Beslutet expedieras till: 

Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen 

Maria Länström, Kvalitetsutvecklare Välfärdsförvaltningen 

Anhörigvård Sverige AB  

Rickard Persson 

Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen 
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2019-01-22  Dnr: 2019-5

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Möte med Anhörigvård AB 

Munkedals kommuns kommunhus, lokal Wikner 

2019-01-22 kl. 10.00-12.00 

Närvarande: 

Rickard Persson, Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen Munkedals kommun 

Maria Länström, Verksamhetsutvecklare Välfärdsförvaltningen Munkedals kommun 

Erik Alvius, Ägare Anhörigvård AB 

Palle Lindkvist, Grundare och kundansvarig Anhörigvård AB 

Rose-Marie Pflug: Administratör Anhörigvård AB 

• Presentation

• Beskrivning av den kommunala ärendeprocessen. Beslut tas i nämnd.

Kontaktperson i kommunen är Maria Länström som är handläggare i

ärendet. Granskning av att alla underlag som behöver finnas finns med.

Samtal kring de nya tillståndspliktiga verksamheterna. Anhörigvård AB

kommer behöva visa upp inlämnad ansökan till IVO samt gällande

försäkringsbrev innan avtalstecknande. Dessa underlag krävs dock ej för

beslut i nämnd.

• Beskrivning av verksamheten. Anhörigvård AB riktar sig mot ett fåtal

personer i behov av stöd och hjälp och där det inte är lämpligt med

traditionell hemtjänst som utförare. Företagets beräknade volym i en

kommun av Munkedals storlek är ca. 1 till 2 ärenden/ år. Man har hittills

haft en lägre tillströmning än väntat och man planerar att satsa på mer

marknadsföring. Man är idag godkänd i tre kommuner och har aktiva

ärenden i två av dem. Företagsidén bygger på att anställa närstående, det

vill säga någon som brukaren själv utser och känner förtroende för, att

utföra hemtjänst.

• Samtal kring sårbarheten som företaget har vid vakanser. Anhörigvård AB

kommer inkomma med tydliggörande och kompletterande uppgifter kring

detta.

• Samtal kring sårbarheten företaget har gällande kompetens i ärenden som

har delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Anhörigvård AB kommer

inkomma med tydliggörande och kompletterande uppgifter kring detta.

• Beskrivning av företagets ledning och styrning. Palle startade företaget

2016. Han håller nu på att träda ur företaget som är sålt till Erik. Ingen

arbetar heltid, den som har högst tjänstgöringsgrad är Rose-Marie som har

hand om administrationen och arbetar 75%. De har en person som har hand

om lönerna och en som har hand om redovisning samt en verksamhetschef,

Gunilla, som är utbildad distriktsköterska. Palle och/eller Rose-Marie besöker

alla kunder två till fyra gånger per år, ibland oftare om det behövs. De

handleder personalen i t.ex. åtgärdsplaner vid avvikelser såsom fall och

kontrollerar att utförandet följer genomförandeplaner eller om behoven

förändrats. Företaget använder sig av en genomförandeplan utifrån IBIC och

som även knyts till ett utförandeschema. Vid nya ärenden upprättar Rose-

Marie en genomförandeplan som sedan kommuniceras med brukaren som

godkänner och skriver under. Gunilla får alla genomförandeplaner och
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informeras om alla kunder. När Rose-Marie och/eller Palle bedömer att man 

behöver ha Gunillas kompetens i ett ärende kontaktas hon. Hon arbetar på 

konsultbasis.  

Eftersom det i förfrågningsunderlaget ställs krav på kompetens hos den som 

operativt leder verksamheten ombeds Anhörigvård AB inkomma med 

förtydligande kring detta.  
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2019-02-05 Dnr: VFN 2019-33

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Anders Haag 
Tf. Förvaltningschef 
Välfärdsförvaltningen 

Revidering av styrdokumentet ” Struktur för 
systematiskt kvalitetsarbete”  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att anta upprättat styrdokument ” Struktur för 
systematiskt kvalitetsarbete” dnr VFN 2019–33, som ersätter det styrdokument som 
antogs av kommunstyrelsen 2018-05-16 dnr KS 2018-176. 

Sammanfattning 
Med anledning av den nya nämndorganisationen behöver styrdokumentet ” Struktur 
för systematiskt kvalitetsarbete” revideras. Ytterst ansvariga för det systematiska 
kvalitetsarbetet är Välfärdsnämnden i Munkedals kommun. Dokumentet ”Struktur för 
systematiskt kvalitetsarbete” fastställer hur strukturen för kvalitetsarbetet ska se ut. 
Det nya styrdokumentet ersätter dokumentet ”Struktur för systematiskt 
kvalitetsarbete”, som antogs i kommunstyrelsen 2018-05-16, dnr KS 2018-176. 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är 
gemensamma för hälso- och sjukvård (HSL), tandvård, socialtjänst (SoL) och 
verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Även verksamheter som bedrivs enligt lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inkluderas. Föreskrifterna ska också tillämpas i 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet som ska bedrivas enligt kap. 3 
patientsäkerhetslagen (PSL).  

Ledningssystemet visar vad som följs upp, med vilka metoder och vem som är 
ansvarig för uppföljning. Det visar även vem som är ansvarig för analys och åtgärder 
av de resultat uppföljningarna synliggör.  

Ledningssystemet består av: 

• övergripande dokument ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”
• Munkedals kommuns övergripande styr och ledningssystem genom IT-stödet

Hypergene
• Munkedals kommuns INSIDA där processer, rutiner och riktlinjer finns

dokumenterade.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Ingen konsekvens 

Barnkonventionen 
Ingen konsekvens  

Miljö 
Ingen konsekvens 

Beslutet expedieras till: 
Anders Haag, Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen  
Maria Länström, Kvalitetsutvecklare Välfärdsförvaltningen 

Anders Haag 
 Tf. Förvaltningschef 
Välfärdsförvaltningen 
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1. Bakgrund
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma 
för hälso- och sjukvård1 (HSL), tandvård2, socialtjänst3 (SoL) och verksamheter enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade4 (LSS). Även verksamheter som bedrivs enligt 
lagen om vård av unga5 (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall6 (LVM) inkluderas. 
Föreskrifterna ska också tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som ska bedrivas 
enligt kap. 3 patientsäkerhetslagen7 (PSL).  

Ledningssystemet redovisas i Munkedals kommun utifrån samma struktur som socialstyrelsens 
föreskrifter (SOSFS 2011:9) och de processer, aktiviteter och rutiner som gäller för 
verksamheten. Ledningssystemet visar vad som följs upp, med vilka metoder och vem som är 
ansvarig för uppföljning. Det visar även vem som är ansvarig för analys och åtgärder av de 
resultat uppföljningarna synliggör.  

Ledningssystemet består av: 

• detta övergripande dokument ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”
• Välfärdsförvaltningens dokument ”Implementering och drift av systematiskt

kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9”
• Munkedals kommuns övergripande styr och ledningssystem genom IT-stödet Hypergene
• Munkedals kommuns INSIDA där processer, rutiner och riktlinjer finns dokumenterade.

2. Syfte och ansvar (SOSFS 2011:9, 3 KAP)
Syftet med föreskrifter om ett systematiskt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård, LSS och 
socialtjänst är att säkerställa att dessa verksamheter på ett strukturerat sätt kan planeras, 
ledas, kontrolleras, följas upp, utvärderas och förbättras. Det krävs att det finns tydliga 
strukturer för hur styrning- och ledningsarbetet ska hanteras och ge goda förutsättningar för att 
kunna arbeta med ständiga förbättringar. Det finns inget som hindrar att det systematiska 
kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 ingår som en del i en större verksamhets övriga styr- och 
ledningssystem men då måste särskild vikt läggas vid att säkerställa att alla delar av de krav 
SOSFS 2011:9 ställer på systematiskt kvalitetsarbete uppnås. Ledningssystemet ska också 
hjälpa till att förtydliga verksamheternas kvalité för brukare, anhöriga, medarbetare, politiker 
och medborgare.  

För att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet löper långsiktigt och hållbart över tid 
krävs att det finns ett tydligt fastställt ansvar. I Munkedals kommun är det ytterst 
välfärdsnämnden som är ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet.  

1 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
2 Tandvårdslag (1985:125) 
3 Socialtjänstlag (2001:453) 
4 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
5 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

6 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
7 Patientsäkerhetslag (2010:659) 
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Organisatoriskt ansvar och roller i kvalitetsarbetet 

Välfärdsnämnden 
Välfärdsnämnden är ytterst ansvarig för verksamheten och därmed även det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Förvaltningschef  
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för verksamheten och rapporterar till 
Välfärdsnämnden. Förvaltningschefen arbetar fram riktlinjer, ansvarar för att ledningssystem 
följs upp, följer aktuell lagstiftning och ser till att uppföljning och utveckling sker inom området 
socialtjänst8. Förvaltningschefen ansvarar för att det årligen upprättas en kvalitetsberättelse.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
MAS har tillsammans med förvaltningschef ett delat ledningsansvar där MAS rapporterar direkt 
till nämnden i ärenden avseende hälso- och sjukvård. MAS och förvaltningschef ska samverka 
kontinuerligt kring hälso- och sjukvårdsfrågor. MAS arbetar fram riktlinjer, ansvarar för att 
ledningssystem följs upp, följer aktuell lagstiftning och ser till att uppföljning och utveckling 
sker inom området hälso- och sjukvård. Rapporterar även till förvaltningschef. MAS ansvarar för 
att det årligen upprättas en patientsäkerhetsberättelse.  

Avdelningschef 
Avdelningschefen ansvarar för att leda och utveckla sin avdelning. Ansvarar för implementering 
av rutiner och riktlinjer i sin avdelning. Ansvara för att ta fram rutiner och riktlinjer samt att se 
till att dessa följs. Ansvara för att lyfta och synliggöra eventuella brister i verksamheten samt 
arbeta för att utreda och åtgärda de samma. Rapporterar till förvaltningschef.  

Enhetschef 
Enhetschefen ansvarar för att leda och utveckla sin enhet. Ansvarar för implementering av 
rutiner och riktlinjer i sin enhet. Ansvarar för att ta fram rutiner och riktlinjer samt att se till att 
dessa följs. Ansvarar för att lyfta och synliggöra eventuella brister i verksamheten samt arbeta 
för att utreda och åtgärda de samma. Rapporterar till avdelningschef. 

Medarbetare i verksamheten 
Medarbetarna ansvarar för att säkra och utveckla kvaliteten i det dagliga arbetet. Ansvarar för 
att följa de rutiner och riktlinjer som gäller för verksamheten. Ansvarar för att lyfta och 
synliggöra eventuella brister i verksamheten samverka i arbetet för att utreda och åtgärda de 
samma. Rapporterar till enhetschef. 

3. Definiera vad som är kvalitet (SOSFS 2011:9, 2 KAP)
Att kunna bedöma om en verksamhet uppnår god kvalité inom just den verksamhet man 
bedriver förutsätter att man definierat vad kvalitet är. Detta tas fram genom att inventera vilka 
aktiviteter verksamheten utför och utifrån det sammanställa vilka krav som lagstiftning, regler, 
föreskrifter, vägledande rättsfall och lokala riktlinjer ställer på verksamhetens kvalitet. 
Socialstyrelsen och SKL har tillsammans tagit fram grundläggande kvalitetsindikatorer för god 
vård och omsorg inom socialtjänst9 samt god vård inom hälso- och sjukvård10. För att kunna 
uppnå en god kvalitet är det viktigt att det inom verksamheten råder samsyn kring vad som är 

8 Med socialtjänst avses all verksamhet enligt SoL, LSS, LVU och LVM 
9 https://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardochomsorgisocialtjansten 
10 https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/nationellaindikatorerforgodvard 
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det primära. Välfärdsförvaltningens verksamheter använder sig av dessa kvalitetsindikatorer 
som är:  

• Självbestämmande och integritet.
Verksamheten ska vara individanpassad och ges med respekt för individens specifika behov,
förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig

• Trygg och säker
Trygg och säker innebär att all verksamhet utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är
transparanta vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning,
försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete.

• Tillgänglig och jämlik
Verksamheten ska vara jämlik och tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.
Tillgänglig innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av
tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter
olika gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen
präglas av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga.

• Samordnad och med helhetssyn
Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av vård
och omsorg som bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är
dessa samordnade. Det finns en tydlig ansvarsfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet.
Verksamheten har ett stort ansvar för att få fungerande samverkan såväl internt som
externt.

• Kunskapsbaserad
Verksamheten ska vara kunskapsbaserad och bygga på bästa tillgängliga kunskap där även
den enskildes egna erfarenheter tas till vara

• Effektiv
Verksamheten ska vara effektiv och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå
uppsatta mål

4. Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad (SOSFS 2011:9, 4
KAP)

Ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning. Utgångspunkten i 
utformandet av det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att kvalitetssystemet ska leda till så 
stora förbättringar för brukaren som möjligt och i genomförandet betunga basverksamheten i 
så liten utsträckning som möjligt. För att det systematiska kvalitetsarbetet ska bli ett stöd för 
verksamheten och kunna genomföras behöver avgränsningar göras. Om man ser behov av 
stora, resurskrävande kontroller bör en flerårig plan läggas upp för genomförandet. 
Välfärdsförvaltningen i Munkedals kommun har valt att dela in ledningssystemets uppbyggnad i 
tre delar, uppdrag, utförande och utfall. Uppdraget och utfallet ses som externa delar där 
förvaltningen endast i begränsad och indirekt utsträckning har möjlighet att påverka. Dessa två 
delar är dock avgörande och påverkar helt utförandet, som är förvaltningens egna 
verksamheter.  

Uppdraget 
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För att säkerställa att välfärdsförvaltningen utför det som genom lag, förordning, politiskt 
uppdrag eller avtal är ålagt förvaltningen behöver en kontinuerlig omvärldsbevakning göras. I 
ledningssystemet finns en struktur för att uppmärksamma  

• Lagar/förordningar
• Vägledande domar
• Politisk viljeinriktning
• Stadsbidrag/stimulansmedel
• Externa aktörer

Utförandet 

Utförandet är förvaltningens egna verksamheter och är den del där förvaltningens systematiska 
förbättringsarbete bedrivs. I ledningssystemet finns en struktur för att granska förvaltningens 

• Processer
• Styrdokument
• Resurser

o Bemanning
o Kompetens
o Ekonomi
o IT-system
o Lokaler

• Samverkan
• Övriga granskningar och kontroller

o Intern- och egenkontroll
o Externkontroll

Utfallet 

Utfallet är det viktigaste men även det svåraste för välfärdsförvaltningen att granska och 
analysera. I ledningssystemet finns en struktur för att uppmärksamma  

• Brukarundersökningar
• Överklaganden
• Lex Sarah och Lex Maria
• Avvikelser
• Klagomål och synpunkter

5. Det systematiska förbättringsarbetet (SOSFS 2011:9, 5 KAP)
Det systematiska förbättringsarbetet bygger på att inom varje område inom uppdrag, utförande 
och utfall granska, analysera samt reagera. Ett formaliserat arbetssätt för att säkerställa att 
förvaltningen uppmärksammar, analyserar och åtgärdar fel och brister i utförandet men även att 
förvaltningen söker, prövar och utvärderar nya sätt i utförandet för att bättre möta upp mot 
uppdraget eller förbättra utfallet.   
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6. Medarbetarnas delaktighet (SOSFS 2011:9, 6 kap)
Medarbetarnas delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet är grundläggande. Det är ofta 
Medarbetarna som först identifierar kvalitetsbrister, effektiva kommunikationsvägar för att 
säkerställa att verksamheten kan ta vara på dessa erfarenheter är därför av vikt. Medarbetarna 
har även ansvar för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de rutiner och riktlinjer som 
finns genom att följa dem. Medarbetarna har skyldighet att medverka i verksamhetens 
kvalitetsarbete11 och att en hög patientsäkerhet hålls12.  

7. Dokumentationsskyldighet (SOSFS 2011:9 7 kap)
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 
dokumenteras, dels bör en årlig kvalitetsberättelse upprättas, dels ska en årlig 
patientsäkerhetsberättelse upprättas. 

11 14 kap 2 § SOL (2001:453), 24 a § LSS (1993:387) 
12 6 kap 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) 
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 VÄLFÄRDSNÄMNDEN Diarienummer VFN 2019-26 

Dokumenthanteringsplan 

Kommun 

Munkedal 

Myndighet 

Välfärdsnämnden 

Första giltighetsdatum Fastställelse 

Förvaltning 

Välfärdsnämndens förvaltning 
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Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunarkiv 

Gallring/ 

Bevaras 

Anmärkning Sekretess 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 

Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Anvisningar för dokumenthanteringsplan för Välfärdsnämnden  

Välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som förekommer i verksamheten och redogör för hur 

de olika handlingstyperna ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen talar bland annat om hur handlingarna ska förvaras, vilka som ska 

bevaras eller gallras, tidpunkt för gallring och när handlingarna kan ställas av till kommunens centralarkiv/e-arkiv.  

Dokumenthanteringsplanen ska fungera som ett verktyg för den som hanterar information/handlingar i verksamheten och för allmänheten 

som vill ta del av allmänna handlingar. Planen ska bidra till öppenhet, tillgänglighet och rättssäkerhet samt till forskningens behov av 

källmaterial.  

Dokumenthanteringsplanen bygger på en enkel organisationsstruktur. 

Utgångspunkten är att allmänna handlingar är offentliga, så även Välfärdsnämndens. Dock rör handlingar inom socialtjänsten i stor 

utsträckning enskilds personliga förhållanden, vilket innebär att handlingen omfattas av sekretess. Om handlingen eller delar av handlingen 

inte kan lämnas ut förutsätter det stöd i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller i lag som OSL hänvisar till.  

Lagar och förordningar som dokumenthanteringsplanen bygger på 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och behandlar allmänhetens rätt att ta del av myndigheters handlingar. Här slås fast 

vad som är allmän handling och vad som krävs för att kunna ta del av sådan. Allmänna handlingar ska hållas ordnade så att de snabbt kan 

återsökas.  

Arkivlagen (1990:782)  

Arkivlagen slår fast att myndighetens arkiv bildas av de allmänna handlingar som upprättas och inkommer i myndighetens verksamhet. 

Myndigheten ska vårda och göra arkivet tillgängligt.  

Arkivförordningen (1991:446)  

Arkivförordningen talar om när handlingar är arkiverade och när de ska arkiveras. Handlingar ska arkiveras när ett ärende slutbehandlats 

eller när handlingarna är färdigställda.  

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  

Offentlighets- och sekretesslagen slår fast att huvudregeln är att varje myndighet är skyl-dig att registrera allmänna handlingar samt att 

registrering ska ske utan dröjsmål. Sekretesskyddade handlingar har ett absolut registreringskrav och sådana uppgifter ska därför  

alltid registreras (diarieföras). Är det uppenbart att en handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver den varken 

registreras eller hållas ordnad (se exempel s.2). Lagen behandlar även bestämmelser om tystnadsplikt och förbud mot att lämna ut allmänna 

handlingar.  
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Gallring  

Gallring innebär att information/handlingar förstörs. Grundregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, men i vissa fall kan handlingar 

behöva gallras. Välfärdsnämnden fattar beslut om gallringsregler i och med att en dokumenthanteringsplan upprättas. Gallring ska med 

andra ord ske i enlighet med den dokumenthanteringsplan som Välfärdsnämnden beslutat om.  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Munkedals kommun. Då arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en 

myndighet ska de efter överenskommelse överlämnas till kommunarkivet. Före överlämnandet ska gallring ha ägt rum.  

När det anges att en allmän handling ska gallras efter tio år, betyder det att gallring utförs på det elfte året, dvs. tio kalenderår utöver det år 

handlingen tillkom.  

Handlingar som kan gallras vid inaktualitet används för att beteckna en gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av nämnden själv. 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras vid inaktualitet. Exempel på sådana handlingar är:  

1. Kopior som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos nämnden med samma innehåll.

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär.

3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse.

4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller som är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna

inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd.

5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar

betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom

arkivet.

6. Mottagnings- och delgivningsbevis förutsatt att de inte tillfört ärendet sakuppgift (t ex genom att anteckning eller notering påförts).

7. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran, under förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en

försändelse har inkommit till el-ler utgått från myndigheten.

8. Loggar för e-post och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för

återsökning av de handlingar som inkommit till eller utgått från myndigheten och som skall bevaras.

9. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och verksam-hetsredovisning, när sammanställning eller annan

bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion.
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Särskilt om avtal  

Det finns inte i klassificeringsstrukturen några ”generella” processer just för avtal. Avgörande för var ett avtal ska diarieföras är vilket slags 

avtal det är. Undantag är avtal från en upphandling eller ett inköp, då dessa hanteras enligt en egen process (se klassificering 2.5).  

Arkivansvarig och arkivredogörare  

Arkivansvarig: Förvaltningschef 

Arkivredogörare: Enhetschef  

Den arkivansvarige bevakar arkivfrågorna inom hela myndigheten, dvs. nämnden och berörd personal samt informerar om bestämmelser 

och rutiner inom arkivområdet. Arkivredogörare svarar för tillsyn och vård av den egna myndighetens, alternativt del av myndighetens 

handlingar. Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor.  

Ordförklaring  

Handling Vilken typ av handling som avses, dvs. specifika handlingstyper så som sammanträdesprotokoll. 

Beskrivning Beskriver om handlingen är i digital eller i fysisk form samt om det är originalhandling eller kopia 

Förvaringsplats Var handlingen förvaras, exempelvis i vilket program och/eller vart den fysiska handlingen förvaras. 

Till kommunarkiv Anger om/när handlingen ska föras över till centralarkivet.  

Bevaras/gallras Anger om handlingen ska bevaras eller efter hur lång tid handlingen ska gallras. Med bevaras menas att handlingen ska 

bevaras för all framtid. Med gallras menas att handlingen efter angiven tid ska förstöras.  

Anmärkning Ger vidare upplysning eller förklaring till handlingen eller hantering av handlingen. 

Sekretess Anger om handlingen är sekretessbelagd eller ej 

Dokumenthanteringsplanen är upprättad utifrån Gallringsråden: Bevara eller gallra nr 5 – Råd för den kommunala socialtjänsten m.m, 

Gallringsråd nr 6, Råd om landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrigmedicinsk dokumentation. Dessa 

gallringsråd utges av SKL och Riksarkivet.  
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Handlingar Beskrivning Förvaringsplats Till Kommunarkiv Gallring/ 
Bevaras 

Anmärkning Sekretess 

Arkivering 

Arkivbeskrivning/beskrivning 
av myndighetens allmänna 
handlingar 

Original/Digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Arkivförteckning Original/Digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Dokumenthanteringsplan 
Original/Digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Gallringsbeslut 
Original/Digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Diarieföring/registrering av 
allmänna handlingar 

Dokument- och 
Ärendehanteringssystem 
Ciceron 

Digitalt Server Bevaras tillsvidare Nej 

Akter till diariet (diarieförda 
handlingar, ärenden) 

Original Arkivskåp, närarkiv 5 år Bevaras 
Finns digitalt i Ciceron 
Arkiveras i kartong efter 
löpnummer. Finns digitalt i 
Ciceron 

Nej 

Register till diariet 
(ärendeförteckning). 

Original 5 år Bevaras Sökingångar till 
handlingar. Finns digitalt i 
Ciceron 

Nej 

Postlistor Digitalt Server Vid inaktualitet Finns digitalt i Ciceron Nej 

Postöppning, 
fullmakter/sekretessförbindelse 

Original Pärm, bokhyllan på 
adm enheten 

Bevaras Nej 
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Övergripande styrdokument 

Arbetsordningar Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns på IN-Sidan 
Finns digitalt i Ciceron 

Nej 

Delegationsförteckning Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns på IN-Sidan 
Finns digitalt i Ciceron 

Nej 

Delegationsbeslut över 
anmälda beslut 

Papper/digitalt Pärm, närarkiv, i 
akt om det ingår i 
ärende 

5 år Bevaras Anmäls till VFN 
sammanträde. 
Finns digitalt i Ciceron. 

Nej 

Reglementen Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns på IN-Sidan 
Finns digitalt i Ciceron 

Nej 

Regler, rutiner, policy Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns på IN-Sidan 
Finns digitalt i Ciceron 

Nej 

Organisationsschema/beskrivn
ingar 

Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Instruktioner Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Förteckning över 
förtroendemän 

Papper/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Originalet sitter med i 
KF:s protokoll, VN:s 
protokoll och KF:s 
valberedning. Digitalt 
finns det i TROMAN 

Nej 
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Korrespondens, brev e-post 
etc 

Korrespondens, brev, e-post 
etc: 
Korrespondens av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig 
karaktär 

Original, kopior, 
mail 

Pärm i receptionen, 
administrativa 
enheten 

5 år/vid 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron Nej om ej 
tillhörande 
personakt 

Avtal Papper/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej (Om ej annat 
avtalats)  

Avtal, rutinmässiga Papper/digitalt Arkivskåp 2 år efter 
inaktualitet 

Finns digitalt i Ciceron 
(Leasingavtal) 

Nej 

E-post Digitalt Server Bevaras Nej 

Elektronisk post av tillfällig 
betydelse och / eller 
rutinmässig karaktär 

Digitalt Server Vid inaktualitet Finns digitalt i Ciceron Nej 

Cirkulär Digitalt/Papper Server Vid inaktualitet Finns digitalt i Ciceron. 
Vidarebefordras till 
berörda. 

Nej 

Kopior, utdrag, överexemplar, 
dupletter som inkommit för 
information och som inte 
föranlett någon åtgärd. 

Vid inaktualitet Finns digitalt i Ciceron Nej 

Kurs- och 
konferensinbjudningar, 
program 

Original/Digitalt Vid inaktualitet Finns digitalt i Ciceron 
Vidarebefordras till 
berörda. 

Nej 

Faxrapporter Papper Vid inaktualitet Nej 
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Enkäter 

Enkäter 
Sammanställningar/rapporter 

Digitalt Server Bevaras Ett exemplar av 
frågeformulär eller 
motsvarande bevaras 
med sammanställningen. 

Finns digitalt i Ciceron 

Nej 

Enkäter 
Svar och andra underlag 

Digitalt Server Vid inaktualitet Finns digitalt i Ciceron Nej 

Statistik 

Sammanställningar, rapporter 
och statistik 

Digitalt / 
Papper 

Server 
Arkivskåp 

5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Befolkning och 
sysselsättningsstatistik 

Digitalt / 
Papper 

Server 
Arkivskåp 

10 år Finns digitalt i Ciceron Nej 

Statistik som innehåller unik 
information om verksamheten 

Digitalt / 
Papper 

Server 
Arkivskåp 

5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Synpunkter/klagomål 

Synpunkter, klagomål, 
inklusive svar 

Papper/digitalt Arkivskåp 5 år Bevaras Dnr KS 05/103-100 
Synpunkts- och 
klagomålshantering.  
Finns digitalt i Ciceron. 
Redovisas i KS bokslut 
och i kvalitetsberättelsen 
varje år. 

Nej 

Synpunkter/klagomål och 
förslag av rutinartad allmän 
karaktär inklusive svar 

Papper/digitalt Arkivskåp 2 år Finns digitalt i Ciceron Nej 

Synpunkter/klagomål - 
sammanställning 

Papper/digitalt Arkivskåp Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

8383



Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunarkiv 

Gallring/ 

Bevaras 

Anmärkning Sekretess 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 

Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Skrivelser, rapporter, förslag 
- Externt

Remisser, inkomna, samt 
utgående remissyttrande i 
ärende 

Papper/digitalt Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Yttrande Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Interpellation/fråga Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Rapporter Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Skrivelser, brev, anmälningar Digitalt/papper Arkivskåp/server 5 år Bevaras Finns digitalt i Ciceron Nej 

Skrivelser av tillfällig betydelse 
och/eller rutinmässig karaktär 

Digitalt/papper Arkivskåp/server 2 år Finns digitalt i Ciceron Nej 

Skrivelser, rapporter, förslag 

Tjänsteanteckningar 
Se anmärkning. 

Minnesanteckningar som 
ej tillför sakuppgift och är 
av tillfällig eller ringa 
karaktär gallras vid 
inaktualitet. 

Nej 

Tjänsteskrivelser Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Tillhör ärenden i 
diariet/Digitalt i Ciceron. 

Nej 

Minnesanteckningar Digitalt/papper Pärm i närarkivet Bevaras 
Finns digitalt i Ciceron. 
Minnesanteckningar som 
ej tillför sakuppgift och är 
av tillfällig eller ringa 
karaktär gallras vid 
inaktualitet. 

Nej 
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Utredningar Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar. Finns digitalt i 
Ciceron 

Nej 

Verksamhetsplanering, -
uppföljning och -utvärdering 

Se Ekonomienhetens 
dokumenthanteringsplan 

Budget och bokslutshandlingar Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Tillhör ärenden i diariet / 
Digitalt i Ciceron.  

Nej 

Mål och Resursplan (MRP) Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron och i 
Ekonomisystemet 

Nej 

Verksamhetsplaner Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron. Nej 

Verksamhetsberättelse Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Intern kontroll Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Kvalitets- och 
Patientsäkerhetsberättelse 

Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Tillhör ärenden i diariet / 
Digitalt i Ciceron. Upprätta 
senast 1 mars varje år 
enligt 3 kap 10 § PSL 

Nej 

Uppföljningsrapporter Digitalt/papper Arkivskåp 5 år Bevaras Finns i Ciceron Nej 

GDPR 

GDPR-register, anmälda Digitalt Server Bevaras Finns i Ciceron Nej 

Anmälan av behandling av 
personuppgifter till 
personuppgiftsombudet 

Digitalt Server Vid inaktualitet Nej 
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Registerutdrag, begäran om Papper Personuppgifts- 
ombud 

1 år Finns i Ciceron Nej 

Förordnande av 
personuppgiftsombud 

Digitalt/papper Arkivskåp Bevaras Ingår i diarieförda 
handlingar 
Finns i Ciceron 

Nej 

Fullmakter för utlämnande av 
uppgifter 

Digitalt/papper Arkivskåp 2 år efter fullmakts 
upphörande 

Gallras 70 år Finns i Ciceron Nej 

Protokoll 

Kallelser 
VFN/Myndighetutskott 

Digitalt Hemsidan 5 år Nej 

Tillkännagivande Papper/digitalt Hemsidan 5 år Bevaras Finns tillsammans med 
originalprotokollet. 

Nej 

Närvarolistor Papper/digitalt Bevaras Finns i originalprotokollet Nej 

Omröstningslistor Papper/digitalt Närarkivet Bevaras Finns i originalprotokollet Nej 

Välfärdsnämndens protokoll Original/digitalt Pärm, närarkiv, 
Hemsidan 

5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 

Nej 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskottets protokoll 

Original Pärm, närarkiv 5 år Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 

Nej 

Kommunala pensionärsrådet 
och Funktionshinder rådet 

Original Pärm, närarkivet 10 år Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 

Nej 

Välfärdsnämndens 
presidiemöte 

Original Pärm, närarkivet 10 år Bevaras Arkiveras i kartong 
Finns digitalt i Ciceron 

Nej 
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Protokoll eller 
mötesanteckningar från 
avdelningsmöte, 
informationsmöten od interna 
verksamhetsmöten 

Digitalt Server  Vid inaktualitet Om de inte innehåller 
beslut eller unik 
information av betydelse 
för verksamheten 
 

Nej 

Samverkansprotokoll Digitalt Server  Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Finns på IN-Sidan 

Nej 

Protokoll - APT Digitalt Server.  
Ligger i begränsade 
dokument 

 Bevaras Om protokollets innehåll 
har betydelse för 
verksamheten 
 

Nej 

 

Information/kommunikation 
 

      

Bildarkiv & fotosamlingar, 
digitala och analoga 
 

Digitalt Server  Bevaras Gäller ej arbetsmaterial Nej 

Fotografier, filmer, video, 
ljudband, CD-skivor o d som 
dokumenterar den egna 
verksamheten 
 

Digitalt Server  Bevaras Gäller ej arbetsmaterial Nej 

Pressmeddelanden Digitalt   Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
 

Nej 

Pressklipp, 
nyhetssammandrag eller 
motsvarande 
omvärldsbevakning med direkt 
anknytning till verksamheten 

Digitalt   Bevaras Finns digitalt i Ciceron 
Vid särskild händelse 

Nej 

Informationsskrifter och 
broschyrer 
 

Papper Närarkiv  Bevaras  Nej 
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Kärnverksamhet 

Handlingar ej tillhörande 
personakt 

Anmälningar som inte tillhör 
ärende och inte ger upphov 
till ärende 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter 5 
år 

Finns digitalt i Ciceron Ja 

Rapporter och meddelanden 
som inte tillhör ärende och inte 
ger upphov till ärende 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter 2 
år 

Diarieförs eller registreras 
på annat sätt enligt 
sekretesslagens regler 

Ja 

Register över rapporter och 
meddelanden som inte ger 
upphov till ärende 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter 2 
år 

Nej 

Anmälningar enl. 14 kap 2 § 
SoL, Lex Sarah  

Digitalt/papper Arkivskåp Gallras efter 5 
år 

Anmäls till nämnd. 
Diarieförs i Ciceron 

Nej 

Anmälningar enl. 6 kap 4 § 
lagen om yrkesverksamhet 
inom hälso- och sjukvårdens 
område Lex Maria  

Digitalt/papper Arkivskåp 2 år Bevaras Anmäls till nämnd. 
Diarieförs i Ciceron 

Nej 

Övrigt sekretessmaterial, ej 
reg. klientvräkningar, lobbar 
och anmälningar  

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 5 år/ 
LOB:ar och 
vräkningar efter 
2 år 

Diarieförs eller registreras 
på annat sätt enligt 
sekretesslagens regler 

Ja 

Polisrapporter Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras vid 
inaktualitet 

Följer egen lagstiftning 
2002:445, 5 kap 1 e § 
SoL.  
Årsstatistik och verk-
samhetsberättelser 
bevaras och diarieförs. 

Ja 
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Kan registreras om det 
kommer in som en 
orosanmälan. 

Polisanmälan Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter 1 
år om det inte 
ingår i en 
personakt  

Diarieförs eller registreras 
på annat sätt enligt 
sekretesslagens regler 

Ja 

Skriftlig information till och från 
andra enheter inom 
socialtjänsten och andra 
myndigheter 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter 1 
år om det inte 
ingår i en 
personakt 

Diarieförs eller registreras 
på annat sätt enligt 
sekretesslagens regler 

Ja/Nej 

Handlingar vid medling Digitalt/papper Verksamhetssystem Gallras vid 
inaktualitet 

Följer egen lagstiftning 
2002:445, 5 kap 1 e § 
SoL. 

Ja 

Ansökan om att få forska i 
medicinsk dokumentation 

Papper/Digitalt Verksamhetssystem Bevaras Avser förfrågan med 
beskrivning av 
forskningen och annat 
underlag. Diarieförs 

Nej 

Förbehåll vid forskning Papper/Digitalt Verksamhetssystem Bevaras Diarieförs Nej 

Godkännande från etisk 
nämnd om forskning 

Papper/Digitalt Verksamhetssystem Bevaras Diarieförs. Bevaras 
tillsammans med 
forskningsansökan 

Nej 

Enskilt riktade akter 

Handläggning 

Ansökningar från enskild om 
bistånd, med ev. bilagor (SoL, 
LVM, LVU, LSS) 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

8989



Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunarkiv 

Gallring/ 

Bevaras 

Anmärkning Sekretess 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 

Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Anmälningar som tillhör 
ärende eller ger upphov till 
ärende. (SoL, LVM, LVU, LSS) 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Ansökan om att bli familjehem, 
kontaktperson/-familj 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen 

Ja 

Ärendeblad, journalblad Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Utredningar i enskilt ärende Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Beslut i enskilt ärende Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Överklaganden, med bilagor Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 
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Beslut/domar i 
förvaltningsdomstol 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Återkravs handlingar Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Kallelser till möten med 
handläggare, till rättegång eller 
till vårdplaneringar/ hembesök 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Vid inaktualitet Ja 

Handlingar rörande 
underställning 
till länsrätt 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år Bevaras Ja 

Inkomna och utgående 
handlingar i betydelse i 
ärendet 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Upprättade handlingar i 
betydelse i ärendet 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Inkomna och utgående 
handlingar av tillfällig 
betydelse i ärendet/ 
rutinmässig karaktär 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Vid inaktualitet Ja 

9191



Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunarkiv 

Gallring/ 

Bevaras 

Anmärkning Sekretess 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 

Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Upprättade handlingar av 
tillfällig betydelse i ärendet/ 
rutinmässig karaktär 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Vid inaktualitet Ja 

Registerkontroller som utgör 
underlag för beslut 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Registerkontroller som endast 
har tillfällig betydelse 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Vid inaktualitet Ja 

Remisser till t.ex. 
arbetsförmedling, 
bostadsförmedling, 
läkare, beroendevård 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Vid inaktualitet Ja 

Yttranden i körkortsärenden, 
till domstol, åklagare eller 
andra myndigheter samt i 
vapenärenden 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år Bevaras och 
gallras enligt 
särskild 
lagstiftning 

Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 

Ja 

Anmälan och beslut om 
ställföreträdare/ombud 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört 

5 år/Bevaras Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Underlag för fastställande av 
avgift 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

5 år/Bevaras Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Avgiftsbeslut Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 

5 år/Bevaras Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 

Ja 
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myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Placerade barns akter 
bevaras 

Inkomstförsäkran Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 1 år Ja 

Ansökningar till institutioner 
om vård 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

5 år/Bevaras Födda 05, 15, 25 bevaras, 
övriga akter gallras 5 år 
efter sista anteckningen. 
Placerade barns akter 
bevaras 

Ja 

Kopior av räkningar från 
läkare, laboratorier, 
institutioner m. m. (räkningar 
förundersökningar utförda på 
uppdrag av socialtjänsten) 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 2 år Ja 

Eftergift av förälders 
ersättningsskyldighet för barns 
vård i ett annat hem än det 
egna 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras Ja 

Vårdnadsutredningar Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras Ja 

Handlingar i namnärenden Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras Ja 
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Placeringsmeddelanden från 
Statens institutionsstyrelse 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Bevaras Ja 

Verkställighet/utförande i 
enskilt ärende 

Begäran om handräckning Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

Gallras efter 1 år om det 
inte ingår i en personakt. 

Ja 

Dokumentation av planering 
som rör den enskilde, t.ex. 
överenskommelser, 
handlingsplaner, arbetsplaner, 
behandlingsplaner, vårdplaner 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 
verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 
överlämnande enligt avtal 

Ja 

Genomförandeplaner Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 
verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 
överlämnande enligt avtal 

Ja 

Levnadsberättelser Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 

Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 

Ja 
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myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 
överlämnande enligt avtal 

lnflyttningssamtal Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 
verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 
överlämnande enligt avtal 

Ja 

Journalanteckningar Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 
verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 
överlämnande enligt avtal 

Ja 

Handlingar som rör 
avvikelsehantering 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

Gallras efter 5 år. 
Rapporter/handlingar som 
blir del av Lex Sarah-
ärende bevaras med 
ärendeakten 

Ja 

Brukarenkäter Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Vid inaktualitet Ja 

Skriftlig information till och från 
andra enheter inom 
socialtjänsten och andra 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 

Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 
verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 

Ja 
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myndigheter av betydelse i 
ärendet 

placeringen har 
upphört. 

sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

överlämnande enligt avtal 

Skriftlig information till och från 
andra enheter inom 
socialtjänsten och andra 
myndigheter av tillfällig 
karaktär 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Vid inaktualitet Ja 

Meddelanden om utskrivning 
från vårdhem eller liknande 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter 5 
år 

Ja 

Fullmakter Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 
verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 
överlämnande enligt avtal 

Ja 

Avtal om handhavande av 
annans medel 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 
verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 
överlämnande enligt avtal. 

Ja 

Avtal med t.ex. 
kontaktpersoner 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

Födda 05, 15, 
25 bevaras, 
övriga akter 
gallras 5 år efter 
sista 
anteckningen. 
Placerade barns 
akter bevaras 

Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 
verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 
överlämnande enligt avtal 

Ja 
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Ansvarsförbindelser för 
kostnader 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

5 år eller vid 
placering av barn, 
senast när barnet blir 
myndigt - om 
placeringen har 
upphört. 

5 år/Bevaras Läggs i personakt när de 
inte längre behövs i 
verksamheten. Vid enskilt 
bedriven verksamhet efter 
överlämnande enligt avtal 

Ja 

Redovisning av "hand havda " 
medel 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter 10 
år 

Ja 

Fickpengsredovisning Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter  2 
år 

Ja 

Kontrakt och avtal av rutin 
mässig karaktär. T.ex. hyres 
avtal, avtal rörande städning 
och utrustningar, 
besiktningsprotokoll etc. 

Original Verksamhetssystem/
arkiv 

2 år Efter att avtalet upphört 
att gälla 

Ja 

Kvittenser, t.ex. nycklar, taggar 
etc 

Original Verksamhetssystem/
arkiv 

2 år Efter återlämnandet Ja 

Närvaro- och frånvarorapporter Papper/ Digitalt Verksamhetssystem/
arkiv 

2 år Underlag för debitering Ja 

Månadsuppföljning till 
hemkommun 

Papper/ Digitalt Verksamhetssystem/
arkiv 

2 år Underlag för debitering Ja 

Verksamhetsdokumentation 
allmän 

Dagsplanering Papper/ Digitalt Verksamheten Vid inaktualitet Ja 

Månadsredovisning utförda 
timmar 

Papper/ Digitalt Verksamheten 2 år Ja 

Nyckelkvittenser till brukares 
boenden 

Original Verksamheten 2 år Efter upphörd service Ja 
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Tjänstgöringsscheman Papper/ Digitalt Verksamheten 2 år Ja 

Vårdtyngdsmätningar, 
underlag 

Papper/ Digitalt Verksamheten Vid inaktualitet Ja 

Larmloggar Papper/ Digitalt Verksamheten 2 år Ja 

Larmrapporter med register Papper/ Digitalt Verksamheten 5 år Ja 

Boenderegister, deltagarlistor, 
närvarorapporter 

Papper/ Digitalt Verksamheten Vid inaktualitet Ja 

Egenkontroll livsmedelshygien, 
rapport om kyl, frys m.m.enligt 
egenkontrollprogram 

Papper/ Digitalt Verksamheten Gallras efter 2 
år 

Nej 

Kontaktmanaskapet - 
bekräftelse från anställd och 
information till boende 

Papper/ Digitalt Verksamheten Vid inaktualitet Nej 

Protokoll/mötesanteckningar 
från boenderåd (eller 
motsvarande samråd med de 
boende och/eller deras 
närstående) 

Papper/ Digitalt Verksamheten 5 år Bevaras Nej 

Arbetsmiljöbesiktningar, t.ex. 
skyddsrond 

Papper/ Digitalt Verksamheten Gallras efter 3 
år 

Om nya upprättas varje år Nej 

Styr- och policydokument 
rörande verksamheten (bör 
ingå i diarieförda handlingar) 

Papper/ Digitalt Verksamheten/ 
Hemsidan 

5 år Bevaras Diarieförs i Ciceron Nej 

Dokumentation från metod- 
och verksamhetsutveckling 
(bör ingå i diarieförda 
handlingar). 

Papper/ Digitalt Verksamheten 5 år Bevaras Diarieförs i Ciceron Nej 
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Dokumentation från 
kvalitetsarbete (kan ingå i 
diarieförda handlingar eller i 
annat system). 

Papper/ Digitalt Verksamheten 5 år Bevaras Diarieförs i Ciceron Nej 

Tillsynsrapporter över enskilt 
bedrivna verksamheter (bör 
ingå i diarieförda handlingar). 

Papper/ Digitalt Verksamheten 5 år Bevaras Diarieförs i Ciceron Nej 

Avtal med enskilda utförare 
(bör ingå i diarieförda 
handlingar). 

Papper/ Digitalt Verksamheten 5 år Bevaras Diarieförs i Ciceron Nej 

Korrespondens med enskilda 
utförare 

Papper/Digital Verksamheten 5 år Bevaras Diarieförs i Ciceron Nej 

Hälso- och sjukvård 

Patientjournal Papper/Digital Verksamhetssystem/
arkiv 

10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Gallras/Bevaras Pappershandlingar 
gallras 10 år efter sista 
anteckning, patientjournal 
i digital form bevaras. 

Ja 

Dokumentation av utredningar, 
bedömningar, åtgärder och 
uppföljning upprättade av leg. 
personal  

Papper/Digital Verksamhetssystem/
arkiv 

10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Gallras/Bevaras Pappershandlingar 
gallras 10 år efter sista 
anteckning, patientjournal 
i digital form bevaras. 

Ja 

Förskrivningar Papper/Digital Verksamhetssystem/
arkiv 

10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Gallras/Bevaras Pappershandlingar 
gallras 10 år efter sista 
anteckning, patientjournal 
i digital form bevaras. 

Ja 
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Vårdplaner, Habiliteringsplaner Papper/Digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras/Bevaras Pappershandlingar 
gallras 10 år efter sista 
anteckning, patientjournal 
i digital form bevaras. 

Ja 

Kallelse och underlag till 
vårdplanering 

 Digitalt Verksamhetssystem/ 
Tillhör regionen 

Gallras efter 10 
år 

Regleras av lag 
(2017:612) om 
kommunernas 
betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård.  
Avser meddelanden som 
inte innehåller medicinska 
uppgifter och som inte 
påverkar 
ärendeprocessen.  

Ja 

Utskrivingsuppgifter om 
patienten 

Digitalt Verksamhetssystem/ 
Tillhör regionen 

10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Bevaras Informationen om 
vårdtillfället sammanfattas 
och aviseras till 
primärvård eller kommun 

Ja 

Utskrivningsmeddelande Digitalt Verksamhetssystem 
Tillhör regionen 

Gallras efter 10 
år 

Avser meddelande om att 
ansvarig sjukhusläkare 
bedömer patienten som 
utskrivningsklar. 

Ja 

Övrig skriftlig information till 
och från andra enheter inom 
kommunen och andra 
huvudmän under 
utskrivningsprocessen 

Digitalt Verksamhetssystem Gallras efter 5 
år 

Ja 

Meddelande till vård och 
omsorg att patienten inte 
bedöms behöva sluten vård 

Digitalt Verksamhetssystem/ 
Tillhör regionen 

Gallras efter 5 
år 

Ja 

Dosrecept för enskild patient Papper Arkiv Gallras efter 10 
år 

Dokumenteras i 
patientjournal 

Ja 
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Förbrukningsjournal över 
narkotikaklassade läkemedel 

Papper Arkiv Gallras efter 10 
år 

Ja 

Förteckning över 
narkotikaansvariga 
sjuksköterskor 

Digitalt/papper Verksamhet Gallras efter 3 
år 

3 år efter återlämnandet Ja 

Förteckningar över utlämnade 
kort och nycklar till 
läkemedelsförråd 

Digitalt/papper Verksamhet Gallras efter 10 
år 

10 år efter inaktualitet Ja 

Läkemedelsjournal eller lista 
för enskild patient 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter 10 
år 

Gallras 10 år efter 
inaktualitet. Till 
patientjournal 

Ja 

Ordinationer enligt generella 
direktiv 

Digitalt/papper Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras efter 10 
år 

Gallras 10 år efter 
inaktualitet. Till 
patientjournal 

Ja 

Rekvisitioner Digitalt/papper Verksamhet Gallras efter 10 
år 

Ja 

Signeringslistor över 
administrerade läkemedel 

Papper/ digital Verksamhet Gallras efter 10 
år 

Gallras 10 år efter 
inaktualitet. Till 
patientjournal 

Ja 

Avvikelserapporter (enskilda) Digitalt/papper Verksamhetssystem 10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Bevaras Ja 

Korrespondens i 
förtroendefrågor mellan 
vårdgivare och patient 

Digitalt/papper Verksamhet 10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Bevaras Till patientjournal Ja 

Läkemedelsförsäkrings- 
föreningens beslut 

Verksamhetssystem/
arkiv 

10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Bevaras Ja 

Metodböcker, instruktioner, 
rutinbeskrivningar 
utbildningsmaterial 
(egenupprättade) 

Digitalt Hemsidan Vid inaktualitet Bevaras Diarieförs vid antagande. 
Finns i Ciceron 

Ja 

Patientskaderegleringen 
(PSR), beslut som rör den 
egna vårdgivaren 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Bevaras Anmälningar enligt lag Ja 
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Skadeståndsärenden vid 
patientskada 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Bevaras Läggs till patientjournal Ja 

Bilder, filmer eller andra 
upptagningar av 
patientspecifika skador, 
åtgärder etc.  

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

10 år efter sista 
anteckning 

Läggs till patientjournal Ja 

Bårhustransport, 
kontrollblanketter 8 (motsv.) 
vid transport av avliden 
brukare till bårhus 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 3 år Ja 

Journalnummerliggare, -
förteckning eller -register 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Bevaras I förekommande fal Ja 

Minnesanteckningar vid 
överrapportering 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Vid inaktualitet Ja 

Signaturförtydligandelistor 
(handstilsprov) 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Avser listor med signatur 
och namnförtydliganden 
som identifierar personal 
som dokumenterar och 
signerar i patientjournal 

Ja 

Signeringslistor Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Ja 

Övervakningslistor, 
kontrollistor  

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Ja 

Analyser/bedömningar, 
generellt 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Läggs till patientjournal Ja 
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Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunarkiv 

Gallring/ 

Bevaras 

Anmärkning Sekretess 
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Anamnes Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Läggs till patientjournal Ja 

Anmälan, rapportering etc. till 
andra myndigheter 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Avser t.ex. anmälan till 
socialtjänsten 

Ja 

Ansvarsövertagande vid 
läkemedelshantering, 
dokumentation 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Läggs till patientjournal Ja 

Tester/Kontroller Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Läggs till patientjournal Ja 

Dokumentation i samband 
med utprovning och rådgivning 
rörande hjälpmedel 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Läggs till patientjournal Ja 

Epikris och slutanteckningar Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Läggs till patientjournal Ja 

Hjälpmedelsordinationer Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Originalet skickas till 
hjälpmedelscentral eller 
motsvarande. Läggs till 
patientjournal 

Ja 

Medgivande från patient eller 
anhörig 

Papper/ digital Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Ja 

Smittskyddsanmälningar Papper/digitalt Verksamhetssystem/
arkiv 

Gallras 10 år 
efter sista 
anteckning 

Avser anmälningar enligt 
smittskyddslagen 
(2004:168) och 
smittskyddsförordningen 
(2004:255) 

Ja 
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Handling Beskrivning Förvaringsplats Till 

Kommunarkiv 

Gallring/ 

Bevaras 

Anmärkning Sekretess 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 

Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Beställning av hjälpmedel och 
utprovning 

Papper/digitalt Verksamhetssystem/
arkiv 

vid inaktualitet Ja 

Bostadsanpassning, 
handlingar rörande 

Papper/digitalt Verksamhetssystem/
arkiv 

vid inaktualitet Tillhör 
samhällsbyggnadsnämnd
en.  
Originalen hanteras i 
Lysekils kommun. Om ett 
original finns på kommun 
rehab arkiveras akten i 
Munkedal i personakt.  

Ja 

Underlag för ändring och 
rättelse av personuppgifter i 
lokala system 

Papper/Digitalt Verksamhetssystem/
arkiv 

Bevaras/Gallras 
10 år 

Underlaget, blankett 
(motsv.) med uppgifter om 
vilka personuppgifter som 
ska ändras/rättas, orsak, 
samt ev. kontroll, gallras 
efter 10 år. 
Ändringar/rättelser 
bevaras i systemets 
historik. 

Ja 

Uppgifter som lämnats till 
externa system, generellt 

Digitalt Verksamhetssystem Beslutas och hanteras av 
resp. mottagare (dvs. 
informationsägaren). 

Ja 

Förstörande av uppgifter i 
patientjournal på begäran av 
enskild person, handlingar 
rörande 

Papper/Digitalt Verksamhet/ 
Kommunarkiv 

Bevaras Beslut diarieförs i Ciceron 
Avser t.ex. IVOs beslut 
om förstörande av 
uppgifter. När beslut finns 
om att en hel journal ska 
förstöras får ingen mapp 
eller dokumentation finnas 
på journalens plats.  

Ja 

Journalnummerförteckningar 
(motsv.) 

Papper/Digitalt Verksamhetssystem 10 år efter avliden/ 
sista anteckning 

Bevaras I förekommande fall 
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2019-02-05 Dnr: VFN 2019-35

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Maria Länström 
Kvalitetsutvecklare 
Välfärdsförvaltningen 

Godkännande av förvaltningens svar på inkommen 
revisionsrapport 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar godkänna förvaltningen svar på kommunrevisionernas 
granskning av kommunstyrelsens styrning av hemtjänsten.   

Sammanfattning 
Revisionens slutsats var att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av hemtjänsten. Man påtalade 
följande utvecklingsområden.  

• Besluta om åtgärder i syfte att komma till rätta med det ekonomiska
underskottet inom hemtjänsten

• Säkerställa att riktlinjer och rutiner avseende
biståndsenheten/myndighetsutövningen är aktuella och följs upp på ett
systematiskt sätt

• Tillse att det sker en systematisk kontroll och kvalitetssäkring av
myndighetsutövningen

Välfärdsförvaltningen har identifierat ett antal olika åtgärder vidtagna av 
kommunstyrelsen i syfte att säkerställa en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av hemtjänsten.  

1. Förändrat nämndsorganisationen
2. Påbörjat översyn av resursfördelningsmodellen
3. Biståndsenheten har brutits ur och blivit ett eget ansvar med ansvarig

enhetschef
4. Resursbudgeten är flyttad till biståndsenheten
5. Anställt en kvalitetsutvecklare som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete

enligt SOSFS 2011:9
6. Revidering av styrdokument för myndighetsutövningen kommer att göras

under våren

105105
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Ingen konsekvens 

Barnkonventionen 
Ingen konsekvens  

Miljö 
Ingen konsekvens 

Beslutet expedieras till: 
Anders Haag, Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen  
Maria Ottosson Lundström, Avdelningschef Vård och Äldreomsorg 
Elise Andersson, Enhetschef Biståndsenheten 
Maria Länström, Kvalitetsutvecklare Välfärdsförvaltningen 

Anders Haag 
 Tf. Förvaltningschef 
Välfärdsförvaltningen 
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2019-02-06

Välfärdsnämnden 

Förvaltningens svar på inkommen revisionsrapport 

angående Kommunstyrelsens styrning av 

hemtjänsten.  

2018-11-27 inkom från kommunrevisorerna en rapport beträffande 

Kommunstyrelsens styrning av hemtjänsten. Granskningen antogs vid 

kommunrevisorernas möte 2018-11-12. Syftet med granskningen var att: 

”bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 

uppföljning av hemtjänsten” 

Revisorernas slutsats var att: 

”Vår sammanfattade bedömning utifrån de ställda revisionsfrågorna är att 

kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 

uppföljning av hemtjänsten.  

Vi har utifrån granskningen identifierat följande 

utvecklingsområden/rekommendationer:  

➢ Besluta om åtgärder i syfte att komma till rätta med det ekonomiska

underskottet inom hemtjänsten

➢ Säkerställa att riktlinjer och rutiner avseende

biståndsenheten/myndighetsutövningen är aktuella och följs upp på ett

systematiskt sätt

➢ Tillse att det sker en systematisk kontroll och kvalitetssäkring av

myndighetsutövningen”

Granskningen översändes med ett önskemål om att den senast den 31 januari 2019 

erhålla ett svar om vilka åtgärder kommunstyrelsen ämnar vidta utifrån de 

bedömningar och rekommendationer som redovisats i rapporten.  

Välfärdsförvaltningen har identifierat ett antal olika åtgärder vidtagna av 

kommunstyrelsen i syfte att säkerställa en ändamålsenlig styrning, ledning och 

uppföljning av hemtjänsten.  

1. Förändrat nämndsorganisationen

Genom att skapa en ny nämndorganisation med en Välfärdsnämnd ökar

möjligheten till styrning, ledning och uppföljning av förvaltningen.

2. Påbörjat översyn av resursfördelningsmodellen

Ett uppdrag till Ekonomienheten att se över och revidera

resursfördelningsmodellen har givits.
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3. Biståndsenheten har brutits ur och blivit ett eget ansvar med ansvarig

enhetschef

Man har i organisationen förtydligat personal- och budgetansvar för

biståndsenheten

4. Resursbudgeten är flyttad till biståndsenheten

Resursbudgeten för hemtjänst har tidigare legat först under kommunchef

och sedan under sektorchef. Den är nu kopplad direkt till biståndsenheten

5. Anställt en kvalitetsutvecklare som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete

enligt SOSFS 2011:9

Man har från första april projektanställt en kvalitetsutvecklare för att arbeta

med förvaltningens systematiska kvalitetsarbete där egenkontroller och

uppföljning ingår som en naturlig del

6. Revidering av styrdokument för myndighetsutövningen kommer att göras

under våren

Revidering av riktlinjer och rutiner inom myndighetsutövningen kommer att

göras under våren 2019

Maria Länström 

Kvalitetsutvecklare 

Välfärdsförvaltningen 
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2019-02-05 Dnr VFN 2019-36

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Anders Haag 
Tf. Förvaltningschef 
Välfärdsförvaltningen 

Revidering av riktlinjer för myndighetsutövning 
Äldreomsorg, Socialpsykiatri och LSS 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till 
revidering av dokumentet ”Vägledning för biståndsbedömning enligt SOL och LSS 
Diarienummer: KS 2013:349”.   

Sammanfattning 
I november 2018 granskade kommunrevisorerna Kommunstyrelsen styrning och 
kontroll över hemtjänsten. En av de rekommendationer som lyfts fram i rapporten är 
att en revidering av de riktlinjer och rutiner som rör myndighetsutövandet görs.  

Det befintliga styrdokument som finns är ”Vägledning för biståndsbedömning enligt 
SOL och LSS Diarienummer: KS 2013:349” som fastslogs 2013 av Kommunstyrelsen 
och reviderades 2015.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Ingen konsekvens 

Barnkonventionen 
Ingen konsekvens  

Miljö 
Ingen konsekvens 

Beslutet expedieras till: 
Anders Haag, Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen  
Maria Ottosson Lundström, Avdelningschef Vård och Äldreomsorg 
Elise Andersson, Enhetschef Biståndsenheten 
Maria Länström, Kvalitetsutvecklare Välfärdsförvaltningen 

Anders Haag 
 Tf. Förvaltningschef 
Välfärdsförvaltningen 
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2019-02-11 Dnr: VFN 2019-9 

VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av tagna delegationsbeslut till och med 
2019-01-31. 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar beslut fattade enligt Välfärdsnämndens delegationsordning 
som antogs 2019-01-10 § 4, till och med 2019-01-31. 

Redovisningen omfattar även anmälan av fattade beslut enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning till och med 2018-12-31, som inte anmälts till kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN 
Akten 

Anders Haag 
Tf, Förvaltningschef 

172172
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Välfärdsförvaltningen 

ANMÄLAN AV 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 
1(3) 

Perioden 
Avser beslut till och 
med 2019-01-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2019-01-31 225 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Ekonomiskt försörjningsstöd och 
avslag för perioden 2019-01-01 -- 
2019-01-31 

Clarie Engström 

2019-01-31 224 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Ensamkommande perioden  
2019-01-01 -- 2019-01-31 

Clarie Engström 

2019-01-31 223 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Uppdragstagare för perioden  
2019-01-01 -- 2019-01-31 

Clarie Engström 

2019-01-31 222 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Familjerätt för perioden 2019-01-01 
- 2019-01-31

Clarie Engström 

2019-01-31 221 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 
punkt 2.129 - Avyttrande av dödsbo 
perioden 2019-01-01 - 2019-01-31 

Clarie Engström 

2019-01-28 214 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Familjerätt för perioden 2017-11-01 
- 2018-12-31

Clarie Engström 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2019-01-28 213 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Beslut om ekonomiskt 
försörjningsstöd och avslag för 
perioden 2018-01-01 - 2018-03-31 

Clarie Engström 

2019-01-28 212 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Ekonomiskt försörjningsstöd för 
perioden 2018-04-01 - 2018-06-30 

Clarie Engström 

2019-01-28 211 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Uppdrag kontaktfamilj för perioden 
2017-11-01 - 2018-12-31 

Clarie Engström 

2019-01-28 210 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Dödsboanmälningar för perioden 
2018-01-01 - 2018-12-31 

Clarie Engström 

2019-01-28 209 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i ärenden om ekonomiskt 
försörjningsstöd för perioden  
2018-07-01 - 2018-12-31   

Clarie Engström 

2019-01-24 124 EXP Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts protokoll  
2019-01-24 §§ 1 – 13 

Monica Nordqvist 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2019-01-18 87 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Besluta om insatser bistånd 
perioden 2018-12-01 - 2018-12-31 
Avseende hemtjänst, 
korttidsboende, dagverksamhet, 
färdtjänst, personlig assistans LSS, 
särskilt boende, trygghetslarm, 
boendestöd, psykiatri 

Rickard Persson 

2019-01-14 75 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 
punkt 2.112 - Välfärdsförvaltningen 
har lämnat kompletteringar till 
Förvaltningsrätten i Linköping 

Rickard Persson 2019-000006 

2019-01-11 51 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 
punkt 2.123 a - Anmälan om 
missförhållande i verksamheten Lex 
Sarah (SOSFS 2011:5) 

Rickard Persson 2019-000012 

175175



Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Antalet brukare inom hemtjänsten
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Avdelning Stöd
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