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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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Kallelse/underrättelse 

Rubrik 

Tid: 

Plats: 

Justeringsdatum: 

Justeringsperson: 

Ordförande: 

Sekreterare: 

Välfärdsnämnden 

Torsdagen den 19 maj 2022 kl. 09.00  Gullmarssalen 

på kommunhuset Forum 

Förslag: måndag den 23 maj senast kl. 14.00 digitalt 

Förslag: Sten-Ove Niklasson (S) 

Ulla Gustafsson (M) 

Monica Nordqvist 

Nr Ärende föredragande/ 

anteckningar 

Sida 

1. Fastställande av ärendelista.

Dnr 2022-000026

-- 6 

2. Information från verksamheterna:

Arbetet kring integration

Dnr 2022-000011

Arbetsmarknadschef 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

-- 

3. Delårsrapport april för välfärdsnämnden.

Dnr 2022-000001

Handlingen publiceras senare

Ekonom/ 

avdelningschefer 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

-- 

4. Budget 2023, plan 2024-2025 och mål

för Välfärdsnämnden.

Dnr 2022-000002

Ekonom/ 

avdelningschefer 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

7 

5. Svar på motion från Malin Svedjenäs och

Ove Göransson (V) om att Munkedals

kommun deltar i äldreomsorgslyftet

2023.

Dnr 2022-000050

Avdelningschef VoO 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

19 
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6. Initiativärende från Karl-Anders

Andersson (C)- Införande av insatserna

Digital tillsyn och GPS-larm

Dnr 2021-000087

Avdelningschef VoO 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

22

7. Uppsägning av hyresavtal Brudåsvägen

Dnr 2022-000083

Enhetschef hemsjukvård 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

25 

8. Anmälan av delegationsbeslut april

Dnr 2022-000005 Närvarorätt för 

personalföreträdare 

26 

9. Månadsrapport/Statistik över insatser

och bistånd i verksamheterna april

Dnr 2022-000023

_________________________________ 

Avdelningschefer 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

_____________________ 

29 

10. Övrig information från förvaltningen

Dnr 2022-000025

--
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Diarienummer: 2022-000026 

Datum: 2022-05-06 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Monica Nordqvist 

Nämndsekreterare  

Administrativa avdelningen 

Fastställande av ärendelista till möte 

2022-05-19 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget. 

Sammanfattning 

Förslag till ärendelista är upprättad. Välfärdsnämnden har att besluta om 

ärendelistan kan fastställas enligt förslaget.  
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Diarienummer: 2022-000002 

Datum: 2022-05-11 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Josefine Fredriksson 

Ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Välfärdsnämndens budget 2023 plan 2024-2025 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2023 

plan 2024–2025 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad 

investeringsplan. 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått 

för 2023. 

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 

konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer utöver preliminär ram bli 

kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och för genomförda 

investeringar inom godkänd ram.  

Välfärdsnämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar. 

I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en 

risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens preliminära 

ram för 2023 är 282 689 tkr och innebär en minskning med 1 560 tkr i 

jämförelse med 2022. Främsta orsaken till ramsänkningen är att nämnden 

har ett effektiviseringskrav på 2 000 tkr.  

Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till 1 300 tkr. 

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–2023 

föreslår nämnden fem verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 

2023. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. Målen är framtagna i 

dialog med nämnden och förvaltningens enheter.

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Se ovan. 
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Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Facklig samverkan 

Information enligt MBL §19 2021-05-03 samt förhandlad enligt MBL §11 

2022-05-09.  

Barnkonventionen 

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket 

värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; 

barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till 

skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem.  

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer 

Ekonomiavdelningen 

Johanna Eklöf 

Förvaltningschef Välfärden 
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Dnr VFN 2022-2 

Välfärdsnämnden  

Välfärdsnämnden 

Budget 2023 

Plan 2024–2025 

Nämndbeslut 

Antagen i nämnd 2022-05-19 § 
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Innehållsförteckning 

Ansvarsområde ................................................................................................ 3 
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Konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelad budgetram .................................................... 3

Beskrivning av verksamhetsförändring ............................................................ 4 
Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder ............................................ 5 
Investeringsbudget .......................................................................................................... 6

Uppdrag från nämnd eller kommunfullmäktige ................................................ 6 
Verksamhetsmål .............................................................................................. 7 
Framtid ............................................................................................................ 8 
Nyckeltal ........................................................................................................ 10 

Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 

Förslag till beslut av nämnd 19/5–2022 § Dnr 

1. Välfärdsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2023 plan 2024–2025 med
konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.

2. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2023.
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Nämndsordförande: Ulla Gustafsson (M) 

Förvaltningschef: Johanna Eklöf 

Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

Allmänt 
Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2023, 
plan 2023–2024 i juni månad. Nämnderna har tid på sig 
från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin 
egen budget. 

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 

budgetskrivelse för budget 2023 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 
utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska 
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan 
på verksamheten. 

Ansvarsområde 

Välfärdsnämndens verksamhet utgör det yttersta skyddsnätet i samhället. De insatser som ges ska stödja 

och stärka medborgarnas egna förmågor att kunna leva ett självständigt och gott liv.  
Välfärdsnämnden ansvarar för att Munkedals kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. Nämnden har 
ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande 
samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och 
den enskildes rättigheter. 

I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för att 
tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. Det yttersta 
ansvaret som kommunen har innebär dock inte att kommunen ska utföra uppgifter som andra huvudmän 
ansvarar för. 

Ekonomi 

Ramförändring 

Tkr 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Nämnd, totalt driftsram, tkr 284 249 282 689 280 689 280 689 

Ramförändring mellan åren 784 -1 560

Varav löner, prisuppräkning, kapitalkostnad 2 488 

Effektiviseringskrav -2 000 -2 000 -2 000

Återbetala tillfälligt anslag -1 000

Utökning av ram 

Resursfördelning 1 296 840 

Varav flytt av verksamhet -400

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel. ram. Nämnden har 
tilldelats 282 689 mnkr i budgetram år 2023. 

Konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelad budgetram 

Inom tilldelade budgetramen för 2023 finns inte utrymme att omfördela medel för att kunna fullfölja 
heltidsresan utan riskera budgetunderskott. Ska heltidsresan genomföras under budgetåret 2023 behövs 
ytterligare resurser tillföras nämnden.  

Under 2021 och 2022 har nämnden sett en ökning av placeringar inom samtliga lagrum, SoL, LSS, LVM och 
LVU. Dessa placeringar medför stora kostnader och påverkar utfallet mot budget. Nämnden har tagit beslut 
om åtgärder 2022 som på helår beräknas få en effekt om cirka 4 500 tkr.  

I budget 2022 beslutades om att minska ner budget för vård och omsorg för att finansiera de utökade 
kostnaderna för försörjningsstöd. Inför 2023 kommer nämnden inte kunna genomföra anpassningar i 
samma omfattning inom Vård och omsorg utan att riskera kvalité och patientsäkerhet. I kommunen finns 
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fyra Särskilt boenden varav tre är att betrakta som små enheter med starkt begränsade möjligheter att 

ytterligare sänka kostnaderna för personal. Neddragningar inom vård och omsorg skulle även kunna riskera 
att kommunen går miste om riktade bidrag till äldreomsorgssatsnignen vilket ytterligare skulle påverka 
nämnden negativt.  

Daglig verksamhet ser en utökning från 41 till 50 brukare och ytterligare 3–4 brukare kan komma 
tillkomma. För att tillgodose och verkställa dessa beslut behövs i första hand samlokaliserade lokaler för 
verksamheten. Då skulle verksamheten även kunna sälja dagligverksamhetsplatser till privata utförare i 
närliggande områden och på så vis finansiera utökat personalbehov.  

För att möta budgetunderskott 2022 har förvaltningen lagt förslag på att se över kostnaderna för 
matlagning vid lunchtid i hemmet som hemtjänstinsats, vilket få kommuner ger som insats. Åtgärden skulle 

då ge effekt delvis för 2023 och även för 2024 avseende det effektiviseringskrav som ligger som förslag. 

Integrationsarbetet i Munkedals kommun har behov av en utveckling för att säkerställa att kommunen lever 
upp till de krav som ställs på en kommun. Någon utökning av integrationsverksamheten ryms inte inom 
tilldelad ram i dagsläget. Fördelningen av ersättningen från Migrationsverket fördelas mellan nämnderna där 
Välfärdsnämnden erhåller 35 %.  

Verksamhetsförändringar 2023 

Nr Tillkommande förändringar 2023 

1 Resursfördelning hemtjänst 840 

2 Boende barn LSS 1 040 

3 Utökning LSS köpt plats 1 200 

Summa +3 080

Nr Förslag till anpassningar till prel. ram  och omprioriteringar 2023 

4 Flytt av verksamhet, projekt heltidsresan till KS -400

5 Åtgärder redan beslutade Dnr 2022–1 -2 200

6 Minskning pysykiatriboende köpt plats -800

7 Köpt korttids LSS -490

8 Minskning inom stöd (socialpsykiatrin/LSS) -280

9 Generellt spar, återkopplas i decembers detaljbudget -470

Summa -4 640

       Nettosumma ramförändring, tkr -1 560

Beskrivning av verksamhetsförändring 

1. Resursfördelning hemtjänst (840 tkr)
På uppdrag av Kommunfullmäktige har en översyn av resursfördelning inom äldreomsorgen skett för att
minska kostnadsnivån till liknade kommuner inom äldreomsorgen. Utgångspunkten för resursfördelningen
från kommunfullmäktige är tilldelning utifrån föregående års verkställda tid, nyttjandegrad och pris per
hemtjänsttagare som utgår från kommunens prissättning för LOV (Lagen Om Valfrihet). Kompensationen för
HSL (delegerad hemsjukvård) uppgår till 20% av budgeten.

Nyttjandegraden inför 2023 ligger kvar på 7,5 % då senaste rapporterat utfall för både 0–64 år och 65+ år 
uppgick till totalt 7,5 %.   

Under 2020 uppgick snitttiden för beviljade SoL timmar per brukare och månad i hemtjänsten till 33 h (31). 

I liknande kommuner var beviljad tid SoL 29 h/månad (26) 2020.  

Att verkställd (SoL och HSL) snitttid per brukare är satt till 36 h/månad 2023 beror delvis på att 
hemtjänsten ser att behovet av hemtjänstinsatser under 2022 inte minskat likt tidigare år utan ökade. 

Resursbudget Budget     
2022 

Budget 
2023 

Nyttjandegrad demografi % 7,5 7,5 

Antal brukare 215 216 

Verkställd snitttid per brukare/månad 36 36 

Antal budgeterade timmar 92 880 93 312 
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2. Boende barn LSS  (1 040 tkr)
Utökning av köpt boende barn LSS till följd av fler ungdomar beviljats studier på särgymnasiet i Dals-Ed.

3. Köpt plats LSS (1 200 tkr)
Utökning av köpt LSS gruppboende, behovet kan ej tillgodoses i befintlig verksamhet.

Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder 

För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 

4. Flytt av verksamhet, heltidsresan (-400 tkr)
Välfärdsnämnden fick 400 tkr i utökad budgetram 2021 för att arbeta med implementeringen av
heltidsresan på förvaltningen. Uppdraget lyfts tillbaka till Kommunstyrelsen för att arbetet ska genomföras
utav HR avdelningen.

5. Åtgärder redan beslutade Dnr 2022–1 (-2 200 tkr)
På Välfärdsnämnden i februari 2022 togs beslut om ett antal åtgärder för att uppnå budget i balans för
2022. Åtgärderna får helårseffekt för 2023 vilket kan tillgodoräknas i årets effektiviseringskrav.

Risk och konsekvensanalys genomfördes tillsammans med fackliga representanter och samverkades enligt 

MBL §19 och MBL §11. 

6. Minskning pysykiatriboende köpt plats (-800 tkr)
Minskning av budgetram från köpt boendeplats psykiatrin utifrån att ärendemängden minskat. Omfördelas
till köpt plats LSS.

Riskbedömning för brukare 
Ingen risk för brukaren. Brukaren får insats genom köpt boendeplats enligt LSS. 

Riskbedömning för personalen 
Ej aktuellt. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Ej aktuellt. 

7. Köpt korttids LSS (-490 tkr)
Insatserna, antalet köpta korttidsdygn kommer minska under 2023 då brukare beviljats annan insats.

Riskbedömning för brukare 
Ingen risk för brukaren. Brukaren får insats genom köpt boendeplats enligt LSS. 

Riskbedömning för personalen 
Ej aktuellt. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Ej aktuellt. 

8. Minskning inom enheten socialpsykiatrin/LSS (-280 tkr)
Åtgärden innebär en minskning i bemanning motsvarande 0,5 ÅA inom enheten socialpsykiatrin/LSS.

Riskbedömning för brukare 
Insatser och kvalitet till brukare kan komma påverkas. 

Riskbedömning för personalen 

Risk för ökad arbetsbörda utifrån minskad personalstyrka. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Se över planering för verksamheten både vad gäller brukar- och personaltid. 
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Investeringsbudget 

Nedan presenteras investeringsbudget 2023, samt plan 2024–2026 för nämnden. 
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering, dels som reinvestering. Med reinvestering avses 
investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan 

syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En 
nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och 
ombyggnad.  

När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när 
investeringen aktiveras. 

Tkr 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

Välfärdsnämnd 

2308 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 150 150 

2333 Gemensamma inventarier 950 950 950 950 950 

2335 Larm 100 100 100 100 100 

2336 Inventarier Combine/verksamhetssystem 100 100 100 100 100 

Summa investering 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300* 

Beskrivning av investeringar per projekt 

 Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr):
Avser hjälpmedel inom vård och omsorg.

 Projekt 2333 Gemensamma inventarier inom Vård och omsorg, Stöd och Individ- och familjeomsorgen
(950 tkr):

Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO 
verksamheterna.  

 Projekt 2335 Larm (100 tkr):

Investering avser larm till särskilt boende. Just nu pågår ett gemensamt arbete inför upphandling avseende
både larm till ordinärt boende och särskilt boende tillsammans med SML kommunerna vilket kommer påverka
investeringarna för plan 2024 och eventuellt 2023 beroende på utfall.

 Projekt 2336 Inventarier Combine/system (100 tkr):
Utveckling och implementering av verksamhetssystem. Under 2023 kommer nämnden investera i en
medborgarportal.

*Beroende på förstudien gällande nytt särskilt boende kommer investeringsbudgeten för 2026 påverkas i form
av nya inventarier och investering i välfärdsteknik.

Uppdrag från nämnd eller kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-29 att den långsiktiga målsättningen är att för Individ-och 
familjeomsorgen ska nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande kommuner inom individ- 
och familjeomsorg.

Kommunfullmäktige beslutar även att ge i uppdrag att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma 
kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska 
genomföras inom under åren 2020–2024.

Dessa uppdrag kommer att följas upp i MRP (kommunens mål och resursplan).  
Nämnduppdrag är också viktigt att beakta som har konsekvenser av budget 2023 och framåt. 

Enligt Kolada, se avsnittet Nyckeltal, har avdelning Individ och familjeomsorg minskat  
nettokostnadsavvikelsen från 15 mkr 2018 till en nettokostnadsavvikelse på 12 mkr 2020. Inom 
avdelningen Vård och omsorg har nettokostnadsavvikelsen minskat från 20 mkr 2018 till 7 mkr 2020 
jämfört med likanade kommuner.  
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Verksamhetsmål 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. 

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målen ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden. 

Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade 

till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen eller måtten behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser 
rapporterats till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen kommer göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål och kan kopplas till aktiviteter. 
Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december.  

Vision 2025 

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 
an framtidens utmaningar tillsammans! 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
År 2023 

Mått 
Mål 

Alla inom Välfärden kan rekommendera vänner och bekanta att arbeta inom 
Välfärdsförvaltningen (OSA enkät 2021:3,7) 

4,0 

Alla: Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser (OSA enkät 2021:3,8) 4,0 

Vård och omsorg: Rätt utbildning och kompetens för baspersonalen, andel 97% 

Stöd: Rätt utbildning kompetens för baspersonalen, andel 97% 

1.2 Verksamhetsmål: Alla ska vara anställningsbara inom Välfärdsförvaltningen 
År 2023 

Mått 
Mål 

IFO: Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd ska minska, (2021, 11 994 tkr) Minska 

AME: Andelen personer som går ut i arbete/studier efter avslutad tid på jobbcentrum ska 
öka, (2021, 58 %) 

70% 

AME: Antalet kommunala arbetsmarknadsanställningar ska öka (2021, 31 ÅA) 40 

Vård och omsorg: Ta emot studenter/praktikanter, antal 104 

Stöd: Ta emot studenter/praktikanter, antal 25 

2.Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen

2.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska arbeta för ökad trygghet/ god 
hälsa hos brukare och personal 

År 2023 

Mått Mål 

Alla: Välfärdsförvaltningen ska minska sjukfrånvaron (2021: 12,12%) 9% 

Alla: Jag upplever att värdegrunden efterlevs i min arbetsgrupp (OSA enkät 2021: 3,7) 4,0 

Alla: Vet du hur du ska agera vid en hot och våldssituation i arbetet (OSA enkät 
2021:84,5%) 

100% 

Alla: Anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka, antal (2021: 141 st.) 200 

Alla: Åtgärder i Lex Sara utredning som är implementerade, andel 100% 

Vård och omsorg: Andel uppdrag i samverkande sjukvård som utförts 95% 

Vård och omsorg: Fast omsorgskontakt för äldre med beslut om vård och omsorgsinsatser 
inom ordinärt boende, andel 

100% 

IFO: Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, 74 % (gula Kolada)  

Grön 
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IFO: Antalet placerade barn och unga som besvarar brukarenkäten ska öka, antal 5 

Stöd: Antal brukare inom gruppbostad som besvarar brukarundersökning funktionshinder 
ska öka, antal 

5 

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

3.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska arbeta för samverkan internt och 
externt 

År 2023 

Mått Mål 

IFO: Samverkansdagar mellan barn och utbildning och socialtjänst, antal per år 2 

IFO och Stöd: SKASAM (SKolaArbetsförmedlingSocialtjänstArbetsMarknadsenheten) antal 
samverkansträffar, antal träffar per år 

10 

Ledning: Ungdomar från Munkedal som nyttjar Mini-Maria, antal (utifrån beräkningsmodell 
Dnr 2020–182) 

15 

Ledning: Upprätta rutin för samverkan mellan Välfärdsförvaltningens avdelningar 1 

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål: Välfärdsförvaltningen ska bidra till att sprida kunskap om 
att göra medvetna val som bidrar till minskad klimatpåverkan. 

År 2023 

Mått Mål 

Alla: Antal aktiviteter som minskar klimatpåverkan ska öka, antal per enhet 3 

Vård och omsorg: Alla insatser som enbart är tillsyn natt ska ske digitalt, andel 100% 

Framtid 
Effekter av Pandemin 
Förvaltningen har under två år med pandemi befunnit sig i stor ovisshet där förutsättningar, situationer och 

arbetssätt ändrades i princip från dag till dag. Från de åren finns många lärdomar om sådant som fungerade 
bra till det som fungerade mindre bra. Alla dessa erfarenheter har förvaltningen med sig in i sitt framtida 
arbete.  

Pandemin har handlat om att minska smittspridningen och skydda sköra äldre. I coronakommissionens 
delbetänkande (SOU 2020: 80) konstaterades att äldreomsorgen stod oförberedd och att 
den var otillräckligt rustad för en pandemi. Även i Munkedals kommun visade det sig att äldreomsorgen i 
inledande skeden inte uppmärksammades och inte hade adekvat skyddsutrustning, då sjukhusvården 
prioriterades.  

Fokus lades på att förbättra de lokala villkoren vad gällde l skyddsutrustning, besöksförbud samt utbildning i 
basala hygienrutiner.  Fokus ska vara på den interna omsorgsorganisationen för att härigenom uppgradera 

omsorgsarbetet med mer medicinsk kompetens. Det handlar också om bemanning och arbetsförhållanden. 
Arbetet behöver även vara inriktat på kommunens samverkan med andra företrädare i det vidare 
omsorgssystemet, med privata vårdgivare, aktörer inom primärvård och hälso- och sjukvård, samt statliga 
myndigheter som Socialstyrelsen och IVO.   

Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete med att kunna ställa om verksamheterna efter rådande läge och 
nationella rekommendationer samt att arbetet kring de basala hygienrutinerna prioriteras.  

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag 
Förvaltningen bevakar förslaget om en ny socialtjänstlag där förslag inför remissrundan 2020 var att den 
skulle träda i kraft 2023. Den nya lagen innebär flera förändringar för socialtjänsten med fokus på 
förebyggande och tidiga insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst, men också på en lättillgängligare 

socialtjänst. Det föreslås också att; "Plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i 
planläggningen och att det i PBL regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den sociala miljön". 

Utredning kring äldreomsorgslag 
Utredningen har i uppdrag att "föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda 
bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell 
omsorgsplan" samt "överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens 
inom äldreomsorgen." Utredningen ska redovisas i juni 2022. Beroende på vad denna utredning kommer 
fram till kan det komma att påverka förvaltningen. 

Kompetens och personalförsörjning 
Att rekrytera rätt kompetens blir en allt större utmaning framöver, det är därför av största vikt att 
Munkedals kommun är en attraktiv arbetsgivare och marknadsför sig så att det ökar chanserna att personer 
söker sig till en anställning i kommunen. I takt med att allt färre ska vårda och ge stöd och service till allt 
fler så kräver det också av förvaltningen en omställning till att använda tekniska lösningar i olika delar av 
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utförandet. Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i 

kommunen ska ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. Finansieringen 
för detta är dock en utmaning då förvaltningen har som krav att sänka kostnaderna. 
Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat under pandemin av förklarliga orsaker, dock låg de på en relativ hög 
nivå redan innan pandemin och det är av stor vikt att arbeta med att få ned sjuktalen. För 2022 har 
kommunen fått statsbidrag för att kunna jobba riktat mot att sänka sjukfrånvaro och satsa på 
arbetsmiljöarbetet. Denna personella resurs är placerad under HR avdelningen och kommer jobba i nära 
samarbete med chefer och HR specialist. 

Primärvårdsreformen God och nära vård 
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar där allt fler kommer behöva hälso- och sjukvård. Därför 
kommer det behövas ställas om så att den största delen av hälso-och sjukvården bedrivs i närhet till 

patientens hem. Primärvården behöver stärkas och det innebär en omställning till God och nära vård. God 
och nära vård är en omställning som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med 
utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Detta kommer på flera sätt förändra arbetet kring 
den vård som förvaltningen tillhandahåller. 

Flertalet av de patienter som vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården har komplexa 
hälsoproblem och stora funktionsnedsättningar. Utveckling av tekniska lösningar och välfärdsteknik leder 
också till att allt fler patienter kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. Omställningen till God och nära 
vård kommer även innebära att det blir kortare vårdtider på sjukhus samt ett fokus på det förebyggande 
hälsoarbetet med utgångspunkt från patientens individuella förutsättningar och behov. 
Även den kommunala hälso- och sjukvården kommer att benämnas Primärvård i nära samverkan med 
vårdcentraler. 

I och med omställningen till God och Nära vård kommer det ställas högre krav på den kommunala hälso-och 
sjukvården där satsningar kommer att bli nödvändiga på att säkra kompetensförsörjningen och fokus på 
utveckling av digital kompetens. 

Effektivare kommun 
Munkedals kommun och välfärdsförvaltningen ingår i detta utvecklingsprojekt som drivs av SKR och RKA 
tillsammans med 14 andra kommuner för att öka kunskapen kring effektivitet. Projektet pågår under 2021–
2022, arbetsättet tar förvaltningen med sig in i 2023. "Syftet med utvecklingsarbetet är att tillsammans öka 
kunskapen kring effektivitet, hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning 
som kan leda till effektivitetsökning och att de medverkande kommunerna alla påbörjar ett 

utvecklingsarbete för ökad effektivitet ."  

Vuxna, försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration 
De individer som uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden är beroende av de nationella 
politiska besluten gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa personer är oftast inte direkt 
anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden utan det krävs oftast någon form av anställningsstöd för 
att komma ut i arbete. Integrationsarbetet i Munkedals kommun har behov av en utveckling för att 
säkerställa att kommunen lever upp till de krav som ställs på en kommun. Förvaltningen ser att antalet 
personer som är öppet arbetslösa i kommunen minskar jämfört med 2020. Antalet personer som är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen och är en del av etableringsprogrammet har minskat jämfört med både 
2019 och 2020. Ett aktivt arbete med integration och inkludering är nödvändigt för att minska 
försörjningsstödet men även för att öka den sociala hållbarheten. Att vara i egen försörjning ökar personens 

disponibla inkomst, ökar köpkraften och skatteintäkten för kommunen. Arbetet med inkludering och 
integration måste ske parallellt i all kommunal verksamhet, med både barn och vuxna. 

Barn och unga 
Orosanmälningar har ökat med 60% under hösten 2021 och det skapar en ökad belastning på 
utredningsfunktionen inom barn och unga. Ökad efterfrågan familjerätt är även det en utmaning som 
behöver arbetas med framöver för förvaltningen. 

Vård och omsorg, hemsjukvård 
Sedan snart ett år tillbaka fortgår förstudien för ett nytt särskilt boende vilket är en möjlighet för 
förvaltningen att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom, hemtjänst, dagverksamhet och 
hemsjukvård (sjuksköterskor och rehab personal). Detta är en mycket viktig och helt avgörande del i att 

komma ned i kostnader, rusta för reformen God och nära vård samt nyttja de personella resurserna bättre 
och erbjuda möjligheter till heltidstjänster. Hälso- och sjukvårdsavtalet är under revidering och det kommer 
att påverka förvaltningen på endera sättet. 

Stöd  
Nya brukare har ansökt om förhandsbesked om plats till LSS-boende i kommunen. Detta skulle påverka 
verksamheten då det i dagsläget endast finns två lediga lägenheter. 

Enligt Socialstyrelsens rapporter fortsätter insatser till gruppen med funktionsnedsättning att öka, dock har 
ökningstakten avstannat något. Enligt andra nationella rapporter är det främst en ökning av psykiska 
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funktionsnedsättningar och/eller kombinationer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sistnämnda 

främst bland de yngre brukarna. 

Förvaltningen ser också att verksamheten behöver öka kompetensen samt se över de fysiska 
försättningarna och boendestrukturen.  

Nyckeltal 

Utgår från Kolada. Släpar ett år på vissa dock visar trend. 

Individ och familjeomsorg 2018 2019 2020 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, (%) 

Liknande kommuner 
IFO 

24,3 11,9 10,1 

Likande kommuner 
socioekonomi 

26,1 29,8 21,2 

Munkedal 72,6 35,0 38,8 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, mnkr 

Liknande kommuner 
IFO 

10 6 5 

Likande kommuner 
socioekonomi 

14 13 12 

Munkedal 25 15 17 

 Äldreomsorg 2018 2019 2020 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

2,0 1,6 5,4 

Munkedal 16,2 14,9 10,4 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, mnkr 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

3 2 8 

Munkedal 23 22 15 

 LSS 2018 2019 2020 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 
Liknande kommuner 
LSS 

-6,1 -5,8 -5,6

Likande kommuner 
socioekonomi 

-1,2 -0,1 -1,7

Munkedal 0,6 -1,5 -6,2

Nettokostnadsavvikelse LSS, 
mnkr 

Liknande kommuner 
LSS 

-3 -3 -3

Likande kommuner 
socioekonomi 

0 0 -1

Munkedal 0 -1 -4

Befolkningsprognos inom verksamhetsområde 

Målgrupp 
Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

65–79 år 1944 1918 1875 1750 1848 

80–89 år 598 616 667 705 733 

90-W år 137 144 148 150 158 

Prognos befolkning 65+ 2679 2677 2690 2725 2739 

0–64 år 7903 8003 8040 8 020 8021 
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Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 2 

Diarienummer: 2022-000050 

Datum: 2022-05-04 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karolina Christensen 

Välfärdsförvaltningen 

Svar på motion- från Malin Svedjenäs och 

Ove Göransson, Vänsterpartiet om att 

Munkedals kommun deltar i 

Äldreomsorgslyftet 2023 

Förslag till beslut 

Välfärdsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att motionen är bifallen. 

Sammanfattning 

Malin Svedjenäs och Ove Göransson, Vänsterpartiet har inkommit med en 

motion gällande att Munkedals kommun ska delta i Äldreomsorgslyftet 2023 

om det blir av. 

I juli 2020 enades EU:s medlemsländer om ett återhämtningspaket för att 

mildra pandemins effekter. En av dessa åtgärder är Äldreomsorgslyftet. För 

att rekvirera pengarna under 2020–2021, krävdes att medlen användes till 

tillsvidareanställd personal och utbildningen skulle vara till undersköterska 

eller vårdbiträde. I Munkedals kommun är ca 95 % av den tillsvidareanställda 

personalen inom vård och omsorg utbildade undersköterskor. Kommunen 

ingår i kompetens- och titulaturstrategin för Fyrbodal vilket innebär att det 

inte är aktuellt att tillsvidareanställa vårdbiträden i nuläget. Därav har 

kommunen ej rekvirerat medlen för dessa år.  

För 2022 är förutsättningarna ändrade så medlen går att använda till 

kompetensutveckling där man tillgodoräknar sig grundläggande kunskaper 

såsom dokumentation eller annat som nämns i SOFS: 2011:12. Det kan också 

användas till ledarskapsutbildning åt första linjens chefer på 

högskoleutbildning. Förvaltningen har därför rekvirerat pengarna i år.  

Om det kommer medel för Äldreomsorgslyftet för 2023 kommer dessa 

rekvireras om förutsättningarna stämmer överens med äldreomsorgens 

behov.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Se sammanfattningen. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Se sammanfattningen. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Se sammanfattningen. 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Johanna Eklöf 

Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen 
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Munkedal behöver en bättre äldreomsorg 

Pandemin har på ett brutalt sätt visat på bristerna i äldreomsorgen, även i vår kommun. På 
många håll ser vi hur vikarierna är alltför många och hur ökad arbetsbörda möts av 
ytterligare effektiviseringar istället för en ökad bemanning. Vi vill därför se att 
utbildningsgraden kan höjas bland timvikarier och semestervikarier, men också att en 
spetskompetens kan ges till befintlig personal för att stärka upp möjligheterna till en god 
äldreomsorg. 

Vi i Vänsterpartiet är inte nöjda med hur den moderata och SD-ledda politiska ledningen har 
behandlat äldreomsorgen och menar att det är dags för en omsorg som är anpassad för de 
äldres behov. Personalen gör redan idag ett fantastiskt jobb, men vi menar att det finns 
sådant som kan ge dem bättre förutsättningar men även förbättra deras arbetsmiljö. 

En bättre utbildning och fortbildning för de anställda har flera goda effekter för såväl anställda 
som brukare. Vi vill därför att Munkedals kommun deltar i Äldreomsorgslyftet, en statlig 
satsning för att öka kunskapsnivå och utbildningsnivå hos vårdbiträden, undersköterskor och 
chefer inom äldreomsorgen. Som anställd får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och 
stärka din position i löneförhandlingarna. Som brukare får du bättre utbildad personal som 
både har medicinska och pedagogiska kompetenser. 

Vi tycker helt enkelt att de som jobbar i äldreomsorgen och de som idag tar del av dessa 
tjänster förtjänar denna möjlighet. Att kommunen ännu inte deltagit tidigare är ett 
misslyckande, men om fler chanser kommer ska vi givetvis vara med.  

Vi yrkar att: 
-Munkedals kommun deltar i Äldreomsorgslyftet 2023 om detta utlyses.

Malin Svedjenäs, gruppledare- Vänsterpartiet Munkedal 

Ove Göransson, ledamot- Vänsterpartiet Munkedal 
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Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 2 

Diarienummer: 2021-000087 

Datum: 2022-05-04 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Karolina Christensen 

Avdelningschef 

Välfärdsförvaltningen 

Svar på initiativärende från Karl-Anders 

Andersson (C) Införande av insatserna 

Digital tillsyn och GPS-larm 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att det i första hand är digital tillsyn som utförs 

mellan kl. 22-07:30 förutsatt att, inte tillsynen har en vård och omsorgsinsats 

beviljad samtidigt eller inga särskilda skäl föreligger.  

Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen fortsatt kan arbeta med frågan 

om GPS larm i den pågående upphandlingen samt avtalsförslag VästKom och 

Fyrbodal.  

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden har beslutat att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att följa 

utvecklingen av digital tillsyn och återrapportera med ett kostnadsförslag av 

ett införande till välfärdsnämnden inför beslut. 

Förvaltningen följer utvecklingen av digital tillsyn genom att omvärldsbevaka 

och delta i nätverk i både närområdet och via SKR, på ämnet 

trygghetsskapande teknik. I dagsläget har äldreomsorgen 2 kameror i bruk till 

en kostnad av 695 kr/månad, arbetet med att utöka användandet pågår 

löpande och inom kort kommer 3 kameror att finnas ute.  Genom att ha 

digital tillsyn bidrar förvaltningen till att invånare med behov av tillsyn får en 

sammanhängande sömn. Det bidrar även till minskad miljöpåverkan och att 

möta framtidens behov när den minskade tillgången på arbetskraft blir mer 

påtaglig. 

Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om att det i första hand är 

digital tillsyn som utförs mellan kl. 22-07:30 förutsatt att inte tillsynen har en 

vård och omsorgsinsats beviljad samtidigt eller att inga särskilda skäl 

föreligger.  
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Välfärdsnämnden har beslutat att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram ett kostnadsförslag för ett införande av insatsen GPS-larm och 

återrapportera till välfärdsnämnden inför beslut. 

Förvaltningen arbetar med att upphandla nytt trygghetslarm tillsammans med 

SML kommunerna, i den upphandlingen kommer kommunerna ställa krav på 

att leverantören även erbjuder teknik som GPS. Välfärdsnämnden har också 

lämnat remissvar för ett eventuellt digitalt hjälpmedelsavtal som är framtaget 

av VästKom och Fyrbodal. Förvaltningen önskar att arbeta med frågan om 

GPS larm utifrån dessa förutsättningar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

En kamera kostar 695 kr/månad och en undersköterska kostar ca 270 

kr/timma. Ett verkligt exempel för en brukare som bor i Dingle och har 2 

tillsynsbesök/natt.  Med tillsyn via kamera får nattpatrullen minskad 

bilkörning på 7 mil/natt samt en minskning av tidsåtgång på ca 1h 10 

min/natt på en natt. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Att använda trygghetsskapande teknik bidrar till att tillfredsställa dagens 

behov samt förbereda för att kunna tillfredsställa framtidens behov och av 

välfärd. Med trygghetsskapande teknik möjliggör vi trygghet på lika villkor. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Att använda kameror för tillsyn innebär minskad klimatpåverkan, genom 

mindre mängd bilkörning. Tillsyn med kamera finns som förslag till 

förvaltningens verksamhetsmål för miljö 2023.  

Beslutet skickas till: 

Avdelningschef vård och omsorg för fortsatt handläggning 

Karl-Anders Andersson (C)  

Johanna Eklöf 

Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen 
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Diarienummer: 2022-000083 

Datum: 2022-05-10 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Malin Petzäll 

Enhetschef Hemsjukvården 

Välfärdsförvatningen 

Uppsägning av hyresavtal på Brudåsvägen 20 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om uppsägning av hyresavtal med 

Munkbo AB gällande lokal Brudåsvägen 20.  

Sammanfattning 

Hemsjukvården utgår idag från Brudåsvägen 20. Förvaltningen ser en fördel 

och vinst i att samlokaliseras med hemtjänsten centrum, nattpatrull och 

korttidsverksamheten som under året byter lokaler. Detta för att optimera 

samverkan i omställningen till en god och nära vård samt att verksamheten 

ser att en flytt skulle ge mer ändamålsenliga lokaler än idag. Uppsägningen 

av hyresavtalet är också en del i uppdraget om att minska på kostnader för 

externa lokaler. Förvaltningen föreslår därför att kontraktet med Munkbo AB 

sägs upp.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
En kostnadsminskning på 393 000 kr i hyreskostnad per helår. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Bedömning inte relevant i ärendet 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Bedömning inte relevant i ärendet 

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Johanna Eklöf 

Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen 
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Diarienummer: 2022-000005 

Datum: 2022-05-05 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Ulrika Karlsson 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - april 

2022 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 

perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden beslutade 2022-02-17 § 15, att beslut fattade enligt 

välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens 

nästkommande möte. 

Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut 

under perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

Johanna Eklöf 

Förvaltningschef 
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Välfärdsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-04-01 – 2022-04-30 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-04-27 4025 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

punkt 5.2.14 - Avskrivning av 

fordran (redan debiterad avgift) 

avseende vård och omsorg. 

 

Pia Janerstål  

2022-04-22 4008 I Välfärdsnämnden Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2022-04-21 § 

78. 

 

Monica Nordqvist  

2022-04-14 3996 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta i ärenden om barn och 

unga för perioden 2022-03-01 -- 

2022-03-31. 

 

Marie Koivisto  

2022-04-14 3995 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta i ärenden om Familjerätt 

för perioden 2022-03-01 -- 2022-

03-31. 

 

Marie Koivisto  

2022-04-14 3994 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta i ärenden om vuxna för 

perioden 2022-03-01 -- 2022-03-

31. 

 

Marie Koivisto  
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2022-05-05 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-04-14 3993 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta i ärenden om ekonomiskt 

bistånd, dödsboanmälan, felaktig 

utbetalning, förmedlingsmedel för 

perioden 2022-03-01 -- 2022-03-

31. 

 

Marie Koivisto  

2022-04-07 3971 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Beslut i Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 2022-04-07 §§ 

60-77. 

 

Monica Nordqvist  

2022-04-06 3956 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 

- Besluta om insatser bistånd under 

perioden 2022-03-01 -- 2022-03-

31. Avseende hemtjänst, 

korttidsboende, trygghetslarm, 

boendestöd mm. 

 

Magdalena 

Wilhelmsson 
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VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Månadsrapport 2020-2022

• Vård och Omsorg

• Stöd

• IFO
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Tack för uppmärksamhet!
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