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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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Datum 
2020-06-11 Dnr: VFN 2020-000013 

Handläggare: 
Josefine Fredriksson 

Ekonomiavdelningen 

Välfärdsnämnden budget 2021 plan 2022-2023- 
återremitterad

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2021 plan 
2022–2023 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.  

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och mått för 
2021.   

Sammanfattning 
Ram drift/investering 
Nämnden har erhållit en preliminär ram. Nämnden kommer utöver preliminär ram 
bli kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och för genomförda 
investeringar inom godkänd ram.  

Nämndens preliminära ram för 2021 är 267 638 tkr och innebär en minskad ram 
med 6 000 tkr. Nämnden beslutade att återremittera budgeten 2020-05-20 § 26 för 
att ta fram ytterligare alternativ till besparingsåtgärder. 

I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- och 
konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Utöver de åtgärder som presenterats 
tidigare, minskad tilldelning utifrån resursfördelningen och avveckling av 
Ekebacken, presenterar förvaltningen ytterligare förslag till anpassning av 
budgetram. Dessa förslag är avveckling Bemanningsenheten, omorganisation av 
matlagning inom hemtjänsten, sänkning av HSL tiden, hemtagning inom LSS, 
avveckling träffpunkten samt indragning av kurator.  

De nya förslagen innebär ytterligare minskade kostnader med 8 180 tkr. Om alla 
förslag genomförs kommer nämnden minska kostnaderna med 18 060 tkr 2021. 
Det innebär att 8 180 tkr kan avsättas som en förfogandepost för nämnden i 
budget 2021. 

Den upprättade investeringsplanen på 1 300 tkr avser 150 tkr för arbetstekniska 
hjälpmedel, 950 tkr för gemensamma inventarier, 100 tkr för larm samt 100 tkr för 
verksamhetssystem. 

Verksamhetsmål 
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–2023 har 
fyra verksamhetsmål med mått tagits fram. Målen utgår från nämndens ansvar och 
uppdrag.     
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Munkedals kommun 
Datum 
2020-06-11 VFN 2020-000013 

Sida 
2(2) 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Inga ytterligare konsekvenser. 

Facklig samverkan 
Information enligt MBL § 19 2020-05-05 samt MBL § 11 2020-05-11 samt 
tillkommande förslag anpassningar enligt MBL § 19 2020-06-08 samt MBL § 11 
2020-06-12. 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef Välfärd 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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Dnr VFN2020-13 

Välfärdsnämnden  

Välfärdsnämnden 

Budget 2021 

Plan 2022–2023 

Nämndsbeslut 

Antagen i nämnd 2020–06-18 § 
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Bilagor:  

Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 

Förslag till beslut av välfärdsnämnden 20/5–2020 §26 Dnr 2020–13 
1. Välfärdsnämnden beslutar återremittera upprättat förslag till budget 2021 plan 2022–2023 med

konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan för att se över ytterligare alternativ till
besparingsåtgärder utöver nedläggning av Ekebacken.

2. Välfärdsnämnden beslutar att återremittera förslag till verksamhetsmål med mått för 2021.

Förslag till beslut av välfärdsnämnden 18/6–2020 § Dnr 2020–13 
3. Välfärdsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2021 plan 2022–2023 med

konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan med ytterligare besparingsåtgärder.

4. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2021.

Förslag till beslut av nämnd 17/12–2020 § Dnr 2020–13 

5. Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsplaner och detaljbudget för 2021
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Nämndsordförande: Ulla Gustafsson (M)  

Förvaltningschef: Catarina Dunghed 

  

 
Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

 

Allmänt 
Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2021, 
plan 2022–2023 i september månad. Nämnderna har 
tid på sig från september t.o.m. december månad att 
arbeta med sin egen budget. 
 
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 

budgetskrivelse för budget 2020 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 
 

En kortfattat beskrivning av nämndens ansvarsområde. 
Välfärdsnämnden samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd under 
sig.  Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. Förvaltningen 
leds av en förvaltningschef. 

Ekonomi 

Ramförändring 
 

Tkr 

Budget  

2020 

Budget 

2021 

Plan  

2022 

Plan 

2023 
     

Nämnd, totalt driftsram 273 638 267 638  267 638 267 638 

Ramförändring mellan åren 4 242 -6 000   

*Varav löner, ob och tim. 1 997    

Effektiviseringskrav 0 -4 500   

Utökning av ram -2316 0   

Resursfördelning  4 561 -1 500   

Varav flytt av verksamhet 0 0   

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

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel. ram. Nämnden har 

tilldelats 267 638 tkr i budgetram år 2021. 

Resultaträkning 

 

Tkr 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

 2021 

Plan 

 2022 

Plan 

 2023 
Intäkter -55 866 - 35 560 -35 560 -x -x 
Personalkostnader 227 443 218 199 212 199 x x 

Övriga kostnader 117 726 90 999 90 999 x x 

Nettokostnad/ram       283 303 273 638 267 638 267 638 263 638 

Investeringsbudget  

Nedan presenteras investeringsbudget 2021, samt plan 2022–2023 för nämnden.  
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och 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. 
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Tkr 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 
     

Välfärdsnämnden      

Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 100 

Projekt 2333 Gemensamma inventarier 450 950 950 2 950 

Projekt 2335 ÄO Larm 100 100 100 100 

Projekt 2336 Inventarier MuSoLY Combine 100 100 100 100 

Summa investering 800 1 300 1 300  3 250 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
Nämnden sammanfattar investeringsbudgeten, projekt för projekt samt kortfattat beskriver 
investeringsobjekten.  Investeringar skall rangordnas i prioritetsordning.  
 
• Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr): 
Avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 

 
• Projekt 2333 Gemensamma inventarier inom Äo, Stöd och IFO (450 tkr):  
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO 
verksamheterna. I plan 2021–2024 ligger renovering av Allégården och i nämndens investeringsbudget ingår 
budget för möbler och övriga inventarier för 500 tkr/år.  I plan 2023 ingår inventarier för ett nytt LSS boende 
på 2 000 tkr.  
 
• Projekt 2335 Larm (100 tkr):  
Investering avser larm till ordinärt boende. 
 
• Projekt 2336 Inventarier MuSoLy Combine (100 tkr):  
Utveckling och implementering av system. 

 

Verksamhetsförändringar 2021 
Här anges de verksamhetsförändringar som kommer att ske inom nämndens verksamhet under 2021. Om 
nämnden ökar jämfört med nuvarande verksamhet ska redovisning göras punktvis och varje del 
kostnadsberäknas var för sig. Konsekvensbeskrivningar ska göras av större verksamhetsförändringar som är 
av betydelse. 

 

Nr Tillkommande förändringar 2021 

1 Verksamhetssystem 780 

2 Enhetschef 750 

3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska  250 

4 Hemsjukvården 500 

5 Arbetsmarknadskonsulent handledare 2 åa 1 000 

6 Beroendestöd, hemmaplanslösningar 1 åa 600 
 Summa tkr +3 380 

 

Nr Förslag till anpassningar till prel. ram och omprioriteringar 2021 

1 Resursfördelning hemtjänst utifrån demografi 65 år + -1 540 

2 Avveckling Ekebacken -8 340 

3 Avveckling Bemanningsenhetern -1 500 

4 Omorganisation matlagning hemtjänsten -1 800 

5 Sänka HSL tiden -2 300 

6 Hemtagning inom LSS -   -1 800 

7 Träffpunkten -480 

8 Indragning kurator 0,4 åa -300 

  Summa tkr -18 060 

   

      Nämndens förfogandepost 8 180 

    
       Nettosumma tkr -6 000 
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Beskrivning av verksamhetsförändring 

 
1. Verksamhetssystem (780 tkr) 
Licenskostnader för nytt verksamhetssystem inom samtliga avdelningar.  
 
2. Enhetschef (750 tkr) 
Efter utvärdering har det visat sig att den omorganisation som gjordes 2020 där flera enhetschefstjänster 
drogs ned medförde en ohållbar situation. Organisationen behöver utökas med en enhetschef.   

 
3. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) (250 tkr) 
Idag delas 1 ÅA MAS mellan Munkedal, Lysekil och Sotenäs. Munkedal behöver utöka sin organisation till att 
ha en Medicinskt ansvarig sjuksköterska på 50 % för att möjliggöra uppdraget och tillförsäkra brukarna en 
god och kvalitetssäkrad vård.  
 
4. Hemsjukvården (500 tkr) 
Verksamheten har delfinansierats av stadsbidrag som minskat över tid. Utökning avser för verksamheten 
skall ha budget i balans.  

 
5. Arbetsmarknadskonsulent handledare 2 ÅA (1 000 tkr) 
En utökning för att genomföra förändrat arbetssätt i samverkan mellan arbetsmarknadsenheten (AME) och 

IFO på grund av det ökade försörjningsstödet. Alla skall skrivas in på AME i samband med ansökan om 
försörjningsstöd. 

 
6. Beroendestöd, hemmaplanslösnignar 1 ÅA (600 tkr) 
En utökning av en årsarbetare för att arbeta med hemmaplanslöningar för att undvika placeringar. Riksas 
mot personer med psykisk ohälsa och missbruk. 

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. 

 
1.  Resursfördelning hemtjänsten utifrån demografi (-1 540 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).  
 
Nyttjandegraden inför 2020 höjs till 7,6% från 7,1% 2019, anledning är att det är fler personer som nyttjar 
hemtjänst. Nämnden får ersättning för fler brukare inom hemtjänst 2021. 
 
Under 2019 uppgick snitttiden för verkställda timmar per brukare i hemtjänsten till 36 h/månaden (SOL och 
HSL), 2018 var tiden per brukare 39,6 h/månad. I liknande kommuner var motsvarande tid 27 h/vecka 
2019.   
 

Resursbudget   

Budget     

2020 

Budget 

2021 

Prognos 

2022 

Nyttjandegrad demografi %   7,1 7,6 7,6 

Antal brukare   192 202 203 

Verkställd snitttid per brukare/månad 39,6 36 34 

Antal budgeterade timmar 90 775 87 333 82 824 

 
 
En översyn kommer att göras för de brukare som har biståndsbeslut under åtta timmar i 
månaden. Översynen syftar till att utreda om behovet kan tillgodoses på ett annat sätt vilket skulle kunna 
medföra att antalet brukare blir färre samt snittiden per brukare minskar inför kommande år.  
 
2. Avveckling Ekebacken (-8 340 tkr) 
I november 2019 beslutade Välfärdsnämnden att minska ner antalet särskilda boendeplatser på Ekebacken 
med hälften och därefter se över möjligheten att avveckla hela Ekebacken. Att avveckla resterande antalet 

boendeplatser på Ekebacken innebär en minskning med 16 särskilda boendeplatser.    
 
Att avveckla Ekebacken innan ett nytt äldreboende finns på plats skulle kunna medföra en ökad kostnad för 
korttidsplatser och hemtjänstinsatser. En ytterligare konsekvens skulle kunna vara brukare blir kvar på 
sjukhus med betalningsansvar för kommunen som följd. Stänger hela Ekebacken innan det nya 
äldreboendet är i drift finns ingen beredskap för att öppna upp fler platser igen om behovet ökar. 
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Idag finns ingen kö till kommunens vård och omsorgsboenden samtidigt som det finns lediga lägenheter. 
Kommunen har inga betaldagar från sjukhuset.  
 
Riskbedömning för brukare 
Det finns en risk att kommunen inte kan erbjuda plats på särskilt boende och att den enskilde därmed 
tvingas bo kvar hemma med hemtjänst. En annan risk är att den enskilde blir kvar på sjukhus eller att den 
får vistas långa perioder på en korttidsplats. 
 
Riskbedömning för personalen 
På Ekebacken finns 16 undersköterskor som berörs av en avveckling. Totala pensionsavgångar avseende 
undersköterskor inom avdelning Vård och omsorg uppgår till 10 under 2020 samt 7 2021, varav två är från 

Ekebacken. Kommer se över vikariat som går ut, idag finns 27 vikariat inom äldreomsorgen som kan ses 
över. Extern avgång för undersköterskor uppgick till 21 stycken 2019. En eventuell arbetsbrist kan bli 

aktuell men då inte endast på Ekbacken utan för hela Välfärdsförvaltningen. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Upprättas ett Trygghetsboende kan behovet av vård- och omsorgsboende minska. Större beredskap i 
hemtjänst och hemsjukvård.  
 
3.  Avveckling Bemanningsenhetern (- 1 500 tkr) 
Finns i dagsläget budget för 2,5 åa på Bemanningsenhetern och det arbetar 2 stycken rekryterare på 
enheten idag. Bemanningsenhetern är under utredning för att ta reda på hur uppdraget ska se ut framöver 
och vad det ska innefatta. Enligt busget förslaget så avvecklas Bemanningsenhetern direkt.  
 

Riskbedömning för brukare 
Ingen risk.  
 
Riskbedömning för personal 
En risk är att personalen inom Bemanningsenhetern kan bli föremål för arbetsbrist. Personalen inom poolen 
behöver omplaceras. För enhetschefer kan det medföra en ökad arbetsbelastning då de själva måste 
rekrytera vikarier och sommarpersonal samt en ökad arbetsbörda avseende systemsupport, beställningar 
och behörigheter till personal.  
 
Svårare att genomföra införandet av heltidsresan då en central funktion behövs för att kunna samordna 
personalresurserna. 

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Ser över om det finns möjlighet till omplacering i annan verksamhet. Se över om andra enheter kan vara 
behjälplig mer rekrytering av sommarvikarier. 
 
4.  Omorganisation matlagning inom hemtjänsten (-1 800 tkr) 
75 brukare har matlagning i hemmet varje dag vilket motsvara cirka 1300 biståndsbedömda timmar varje 
månad för matlagning och förberedning. För ett år motsvarar det 15 500 timmar och med en 
undersköterskas lön drygt 2 300 tkr per år.  
 
Varm mat skulle istället kunna levereras från Allégårdens kök för en intern distributionskostnad på cirka 100 
kr/portion.  

 
Riskbedömning för brukare 
Ingen matlagning i hemmet. Minskad doftupplevelse och eventuell minskad delaktighet.  
Kostnaden brukaren betalar är 68 kr/portion är och är till självkostnadspris.  
 
Riskbedömning för personal 
Leveranserna skulle falla in under serviceinsatser. En arbetsuppgift mindre för undersköterskorna. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Maten som leverans är sammansatt näringsmässigt för äldre personer och är varm. Brukarna blir ej 
beroende av vem som lagar maten. 
 

5.  Sänka HSL tiden (-2 300 tkr) 
Hemtjänsten verkställer cirka 25 % delegerad hemsjukvård idag, detta motsvarar cirka 22 000 timmar per 
år. Enligt resursfördelningsmodellen från Kommunfullmäktige ersätts nämnden med 20%. Målet är att 
minska HSL tiden till 20 % motsvarande 5 000 timmar.  
 
Jämförelse med kringliggande kommuner och jämförbara kommuner ligger Munkedal högt i antalet 
hemtjänsttimmar.  
 
Kommer även se över samarbetsformerna med vårdcentralen så att de överensstämmer med gällande 
bestämmelser. 
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Riskbedömning för brukare 
Ingen konsekvens, kommunen kommer fortsatt utföra de HSL insatser som krävs. 
 
Riskbedömning för personal 
Den legitimerade personalen kan komma få utföra insatser istället för hemtjänstens undersköterskor. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Se över kommunens schablonersättning för HSL insatser. Skapa rutiner för den legitimerade personalen och 
hemtjänstpersonal avseende uppföljning och avslut. Fortsatt aktivt arbete med inskrivningssjuksköterska. 
 
6.  Hemtagning inom LSS (-1 800 tkr) 

Köper en extern boendeplats inom boende LSS. Inför 2020 resursförstärktes en av kommunens gruppbostad 
för att kunna flytta hem de två köpta externa boende platserna. Den ena brukaren flyttade in årsskiftet 
2019/2020. Idag finns ytterligare en ledig plats på kommunens boende och en planering inför hemflytt av 
den andra externt köpta boende platsen är påbörjad.  
 
Riskbedömning för brukare 
Ökad personalomsättning med risk för kompetensbortfall. 
 
Riskbedömning för personal 
Ökad arbetsbelastning för personal och chef utifrån ökat behov av närvaro, stöd etc. Risk för ökande hot- 
och våldssituationer. Ökad psykisk ohälsa för både personal och andra boende.  
 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Personalgruppen resursförstärktes inför 2020 med 3,6 åa för att flytta hem brukarna till kommunens egen 
gruppbostad.  
 
 
7. Träffpunkten (-480 tkr) 
Träffpunkten är en verksamhet som ej är lagstyrd. Aktiviteter riktade till kommuninvånare som är 65+år. 
 
Riskbedömning för brukare 
Möjlighet till social samvaro och aktivitet i denna form försvinner. Åtgärden berör 5–25 personer, 
deltagandet varierar beroende på aktivitet.  

 
Riskbedömning för personal 
En medarbetare behövs, omplaceras eller avvecklas.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Samverkan med frivilligorganisationer. Hjälpa deltagare att hitta andra sysselsättningar.  
 
8. Indragning kurator 0,4 åa (-300 tkr) 
 
Riskbedömning för brukare 
Möjligheten till icke biståndsprövad stödinsats från barnets födsel, riktat till föräldrar från familjebehandlare 
knuten till Familjecentralen upphör. Konsekvensen kan bli större insatser på sikt, och kan sluta i 

familjehemsplaceringar eller utredningshem barn och förälder.  
Familjecentralen är en samverkan utifrån ett samverkansavtal mellan Utbildningsförvaltningen, 
Välfärdsförvaltningen och VG regionen. Verksamheten kommer att förändras om ingen från socialtjänsten 
medverkar i samverkan. Familjecentralen i Munkedal kommer inte leva upp till den samverkansform som 
konceptet Familjecentral innebär.  
Familjecentralen är den förebyggande insatsen som kommunen har för tidiga insatser, där konkret och 
daglig samverkan mellan öppen förskoleverksamhet, Mvc, Bvc, och Ifo föreligger.  
Färre möjligheter till direkt kontakt via öppna förskolan till kurator 
 
Riskbedömning för personal 
Konsekvenser för kuratorn är att tjänsten blir delad till att vara kvar på 40 % i familjecentralen och 40% i 
annan verksamhet, alternativt att kuratorn inte blir kvar och det blir svårt att rekrytera en 40% tjänst. 

Konsekvenser för de övriga i samverkan på familjecentralen så som personal från utbildningsförvaltningen, 
BVC samt MVC är att uppgifter så som samrodningsansvar för familjecentralen, familjeförskola samt 
familjeutbildningar inte blir utförda eller måste utföras på en personal. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Att inte erbjuda enskilda samtal för föräldrar utan istället lägga tiden som är kvar i kuratorns tjänst i första 
hand på de gemensamma aktiviteterna så som öppna förskolan / familjeförskolan. 
Att erbjuda mindre tid för öppna förskolan samt familjeförskolan. 
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Uppdrag från nämnd eller kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har utfärdat två uppdrag riktat till Välfärdssnämnden under 2018. Sänka kostnaden 
inom äldreomsorgen till 2023 samt sänka kostnaderna till jämförbara kommuner inom Individ och 
familjeomsorgen. Dessa uppdrag kommer att följas upp i MRP (kommunens mål och resursplan).  
Nämnduppdrag är också viktigt att beakta som har konsekvenser av budget 2021 och framåt. 
 
En del av besparingen på 6 000 tkr är ett steg i att sänka kostnader inom äldreomsorgen.  

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. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen för 
detta år förskjuts något. Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. 
 
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 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 måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 
nämnden senast i december. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att 
uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
 
 

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

År 2021 

Mått Mål 

Vi ska öka med 10 %. 10% 
 
 
 

 
  

  

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

  

2.1 Verksamhetsmål: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande. År 2021 

Mått Mål 

Plan ska vara upprättad 2021. 1 

 
 

  

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

   

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

År 2021 

Mått Mål 

Antalet aktiviteter ska öka med 20 %. 20% 

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan   
    

4.1 Verksamhetsmål: Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga. År 2021 

Mått Mål 

Antal enheter som källsorterar skall vara 100 %. 100% 
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Framtid 
Nämnden beskriver förändringar och händelser av väsentlig betydelse som kommer påverka åren 2021–
2023. 

Arbetslösheten förväntas öka och tendenserna i samhället visar att det kommer att vara över en tid. 
Arbetslöshet kan komma att medföra ökade kostnader i försörjningsstöd då förmågan till självförsörjning 
minskar. En ökad arbetslöshet innebär även ett extra tryck på förvaltningen och ett ökat behov av resurser i 
arbetet med att få personer med försörjningsstöd ut i jobb för att bryta bidragsberoende. 

Konsekvenserna av pandemin. Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande covid – 19 
vilket medfört en mängd förändrade arbetssätt inom förvaltningen. De ekonomiska konsekvenserna vet vi 
inte svaret på men förvaltningen räknar med utökade kostnader för bland annat sjukskriven personal samt 
inköp av skyddsutrustning. Vissa kostnadsutökningar kommer kommunen att kunna återsöka men i 
dagsläget är det inte klarlagt i vilken omfattning kommunen kompenseras för sina utlägg orsakade av covid 
– 19. 

Våld i nära relationer ökar enligt en bedömning för landet i stort i spåren av covid-19. Den ekonomiska 
konsekvensen kan medföra ett utökat behov av placeringar samt skyddat boende. 

Förvaltningen har fått i uppdrag från Kommundirektör att sammanställa ett förslag till utformning av 
serviceassistenter. Serviceassistenter skall vara en titel som inrättas kommunövergripande. Inom 
Välfärdsförvaltningen skall serviceassistenterna hantera städning, tvätt samt inköp med mera. 

Planering gällande en alternativ boendeform fortgår. Det planeras för ett nytt äldreboende som enligt beslut 
i Kommunfullmäktige skall vara placerat i Dingle. 

En förändring av kvalitetsnivåerna inom hemtjänst i syfte att minska kostnaderna för hemtjänst i nivå med 
jämförbara kommuner. En revidering av bistånd syftar till att sänka kostnaderna till en nivå med jämförbara 
kommuner. 

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

En utredning för kartläggning av behovet av antal LSS –platser är klar och framigenom kommer ett behov 

av ett utökat behov av antalet boendeplatser att öka inom såväl boende samt korttidsverksamhet. 

Förvaltningen står inför införandet av helidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i kommunen ska 
ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. 

Nuvarande Magna Cura skall bytas ut mot Combine i hela förvaltningen och vilket omfattar totalt ca 600 
personal med dokumentationsansvar. 

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

Nyckeltal 

 

Nettokostnadsavvikelser 
Utgå från kolada. Släpar ett år på vissa dock visar trend. 

Individ och familjeomsorg   2016 2017 2018 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, (%) 

Liknande kommuner IFO 7 14,8 17,6 

  Munkedal 95,7 90,4 72,6 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, tkr 

Liknande kommuner IFO 2 000 5 000 6 000 

  Munkedal  28 000 27 000 25 000 
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 Äldreomsorg   2016 2017 2018 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

-1,8 -1,4 0,2 

  Munkedal 17 13,8 16,2 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, tkr 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

-2 000 -2 000 0 

  Munkedal  23 000 20 000 23 000 

     
 LSS   2016 2017 2018 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) Liknande kommuner LSS -3 2,1 2,1 

  Munkedal -0,3 0,3 0,6 

 

 

Befolkningsprognos inom verksamhetsområde 

 

Målgrupp  
Utfall 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

65–79 år  1 884 1 934 1 926 1 904 

80–89 år  600 588 589 606 

90-W år  131 136 145 145 

Prognos befolkning 65+ 2 615 2 658 2 660  2 655  
SCB prognos beställd 2018, 2019 beställs kommer i mars finns hos Controller.     
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Riskbedömning och åtgärdsplan 
 
Orsak: Förslag på nedläggning av Bemanningsenheten inför budget 2021 
Verksamhet: Bemanningsenheten 
Upprättad av: Catharina Sundström, Lena Fransson och Marita Olsson 
Datum: 2020-06-05 

  

Risk Konsekvens Riskbedömning 
 

Åtgärd Ansvarig Uppföljning Kontrolldatum 

Låg               Medel Hög 

Arbetsplatsen 
försvinner 

Personalen kan bli 
föremål för 
arbetsbrist 
 

   Undersöka möjlighet till 
omplacering i annan 
verksamhet 

Enhetschef och 
HR 

  

 Bemanningspoolen 
får läggas ned 
 

   Undersöka möjlighet till 
omplacering i annan 
verksamhet 

Enhetschef och 
HR 

  

Anställningarna för 
befintliga timvikarier 
får läggas ut på 
verksamheterna 

Utökat behov av 
vikarier när 
möjligheten till 
samordning av 
vikarierna försvinner 

   Åtgärdsförslag saknas då 
det bedöms vara svårt att 
hitta en lösning på 
problemet 

-   

 Timvikarierna kan få 
färre bokningar om 
de måste säkerställa 
anställning hos flera 
verksamheter 
 

   Åtgärdsförslag saknas då 
det bedöms vara svårt att 
hitta en lösning på 
problemet 

 -   

Rekryteringsprocessen 
får läggas ut på 
verksamheterna 
- Löpande rekrytering 

Ökad belastning för 
enhetscheferna 

   Åtgärd får planeras och 
konsekvensbeskrivas 
inom respektive avdelning 

Avdelningschefer   
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Rekryteringsprocessen 
får läggas ut på 
verksamheterna 
- Rekrytering av 
sommarvikarier 
 

Ökad belastning för 
enhetscheferna 

   Tillsätta vikariat med 
rekryteringsuppdrag 
under våren för att hjälpa 
enhetscheferna att klara 
uppdraget. Annars 
bedöms det inte möjligt 
att klara uppdraget.  

Enhetschef   

Möjligheten till 
chefsstöd förvinner för 
enhetscheferna, som 
till exempel 
systemsupport, 
fakturahantering, 
beställningar, 
behörigheter, 
utbildningssamordning, 
informationsträffar och 
material m.m.  
 

Ökad 
arbetsbelastning för 
enhetscheferna 

   Åtgärd får planeras och 
konsekvensbeskrivas 
inom respektive avdelning 

Avdelningschefer    

Enheten finns inte 
tillgänglig som resurs 
för införandet av 
heltidsresan 
 

Svårare att 
genomföra införandet 
av heltidsresan då en 
central funktion 
behövs för att kunna 
samordna 
personalresurserna 

   Utreda alternativ 
organisation för att kunna 
införa heltidsresan på 
annat sätt 

Enhetschef samt 
ansvarig för 
heltidsresan 
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Risk och konsekvensanalys för sparförslag budget 2021 
 

Ej laga mat i hemtjänsten  

Konsekvenser för brukarna 

• Ingen matlagning i det egna hemmet. Minskad luktupplevelse och eventuell 
delaktighet.  

• När mat lagas från ett kök med kunskaper om näringslära ger det brukarna 
väl sammansatt och näringsrik mat.  

Konsekvenser för personalen 

• Undersköterskorna kommer kunna använda sin arbetstid till att utföra 
omvårdnadsinsatser istället.  

• Flera vikarier och även tillsvidareanställda upplever att det kan vara svårt 
att laga mat.  
 

Åtgärder för att minimera konsekvenser/riskerna 

• Informera brukarna om att det är bra för dem att få vällagad och näringsrik 
mat samt att viss mat som tex, stekt ägg eller annan ”lättlagad” mat 
kommer utföras om behov finns. Ge dem möjlighet att få ”provsmaka” och 
vara delaktiga inför en förändring till färdiglagade portioner.  
 

Avsluta verksamheten träffpunkten  

Konsekvenser för brukarna (i detta fall medborgaren) 

• Möjlighet till Social samvaro och aktivitet i denna form försvinner. 
•  Åtgärden berör 5–25 personer, deltagandet varierar stort beroende på 

aktivitet.  

Konsekvenser för personalen 

• En medarbetare som behöver omplaceras till annan tjänst.  

Åtgärder för att minimera konsekvenser/riskerna 

• Samverka med frivilligorganisationer, kan de ta över en del av aktiviteterna. 
• Hjälpa deltagarna att hitta andra möjliga sysselsättningar.  
• I samarbete med HR göra en bra omplacering av berörd medarbetare.  
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Minska HSL tiden från 25% till 20%  

Konsekvenser för brukarna 

• Inga då kommunen utför de HSL insatser vi är skyldiga. 
 

Konsekvenser för personalen 

• Risk att den legitimerade personalen får utföra insatserna istället för 
hemtjänsten.  

Åtgärder för att minimera konsekvenser/riskerna 

• Se över kommunens schablontider för HSL insatser. 
• Skapa rutiner åt den legitimerad personalen och hemtjänstpersonal för 

uppföljning av delegerade insatser. Legitimerad personal och enhetschefer 
är redan igång och följer upp de insatser som finns idag.  

• Fortsatt aktivt arbete med inskrivningssjuksköterskan.  
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2020-161 EVENTUELL NEDDRAGNING AV TJÄNST (SKYDDSROND), PLANERAD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 12/12

Ansvarig: Maria Edlund

Datum: 2020-06-05 Enhet: IFO Barn och unga 

Beskrivning: Utifrån Välfärdsnämndens sparkrav, har förslg getts på 50% besparing av tjänst på 
Familjecentralens kurator, som har en 80 % tjänst finansierad av IFO.

Deltagare: Maria Edlund

Övriga deltagare: Marion Rydin

RISK OCH KONSEKVENSANALYS

Beskrivning av eller instruktioner för mallen: Innan vi genomför planerade förändringar i verksamheten så ska vi 
undersöka och bedöma vilka risker för ohälsa och /eller olycksfall som förändringarna kan medföra för 
personalen. Målet är att minimera de negativa konsekvenserna. Arbetet med risk-/konsekvensbedömningen ska 
ske så att medarbetare/skyddsombud har möjlighet att medverka.

Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och där risker identifieras bör en bedömning göras om de är 
allvarliga eller inte. (Se 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:1, om systematiskt arbetsmiljöarbete.)

Nr Checkpunkt/Fråga Beskriv Risk N/A

Risk-/konsekvensanalys vid förändringar i verksamheten. Arbetsgivaren har i denna
sammanställning bedömt om de planerade ändringarna medför risker för ohälsa och/eller
olycksfall som kan behöva åtgärdas..

0.1 Beskriv bakgrunden till förändringen Välfärdsförvaltningen har ålagts att se vilka 
tjänster som inte är lagstadgade eller 
myndighetsutövande. Familjecentralens kurator är 
den förebyggande verksamhet som IFO har som 
är tidigt förebyggande.

0.2 Beskriv syfte och mål med förändringen Syftet är besparingsåtgärd.

0.3 Beskriv vad förändringen avser:
- organisation
- verksamhet
- arbetsuppgifter
- annat

- IFO
-Familjecentral
-Tidigt förebyggande familjearbete,0-6 år, i 
samverkan med BMM, BVC och Öppna förskolan
- avser 50% neddragning i tjänst

0.4 Förändringen genomförs:
- när
- var

-Beroende på Välfärdsnämndens beslut.

0.5 Berörda medarbetare eller arbetsgrupper
- direkt berörda, nämligen; 
- indirekt berörda, nämligen; 

- kurator, anställd av IFO, 80%
-Samverkanskollegor på Familjecentralen

0.6 Förändringen förväntas:
- innebära inrättande av följande arbetsuppgifter;
- innebära indragning av följande arbetsuppgifter;
- inte innebära inrättande eller indragning av 
arbetsuppgifter.

- Inget inrättande av arbetsuppgifter
- Samordnaransvaret, Öppna förskolan
- Fortsatt familjeförskola, kuratorssamtal, 
föräldrautbildningar grundat i teoretiska 
metoder/program, som ICDP, PYC

M
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Nr Checkpunkt/Fråga Beskriv Risk N/A

0.7 Konsekvenser för verksamhet och/eller 
organisation.
Beskriv förbättringar/försämringar som går att 
förutse vad det gäller ledning, personal, kompetens, 
planering, arbetsfördelning och samverkan mm.

Samverkan mellan de olika i en Familjecentral 
minskar radikalt
Tidig upptäckt av senare av destruktiva mönster 
föräldra-barn kommer försvinna. Länken mellan 
IFO- Familjecentral minskar drastiskt .  Större 
arbetsbörda på andra samverkansparter på 
Familjecentralen

M

0.8 Bedömningen påvisar att risk för ohälsa och 
olycksfall till följd av omställningen: 
- inte föreligger
- föreligger

Föreligger, så till vida att tredje person, dvs 
föräldrar och barn med stora behov inte får stöd 
tidigt i barnets liv.

M

0.9 Beskriv åtgärder som ska vidtas under och efter 
omställningsarbetet. De åtgärder som inte vidtas 
omedelbart ska dokumenteras i en handlingsplan.
Lägg åtgärderna under skiftnyckeln till höger. 

För tidigt att svara på innan beslutet fattats av 
Välfärdsnämnden.

0.10 Övrigt att notera Familjecentralens kurators verksamhet, se bilaga

0.11 Samverkan 
I vilket forum är denna denna analys samverkad. 
- APT
- LOKSAM
- Samverkan
- Annat, nämligen;

Dialog på samverkan 8/6. Beslut i samverkan 
12/6. SSR får information 8/6.

0.12 Beslut
Beskriv kort förslag till beslut och bifoga ev andra 
aktuella dokument.

Förslag är 50% neddragning av 80% tjänst, dvs 
40% tjänst kvarstår. Välfärdsnämnden fattar beslut 
om åtgärd 18/6.

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 
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  2020-02-28 Dnr: VFN 2020-64
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare 
Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärd 

Initiativärende från Christoffer Wallin (SD), möjlighet att 
inrätta trygghetsboenden/serviceboenden i varje kommundel – 
svar från samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med 
Munkbo AB inrätta en alternativ boendeform på Centrumtorget 4 och Centrumvägen 
5. Välfärdsnämnden ger även förvaltningen i uppdrag att i samråd med Munkbo AB 
utreda alternativ till verksamhet som kan bedrivas på Ekebacken med syfte att 
kunna flytta ur externt hyrda lokaler.  
  
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden (VFN) remitterade 2019-12-18 § 98 ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) ”i syfte att ta fram förslag på mark/eller befintliga 
fastigheter i våra kommundelar som lämpar sig att bygga trygghetsboenden/BGT-
boenden”.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har undersökt ovanstående möjligheter i de 
olika kommundelarna. Den sammantagna slutsatsen i utredningen är att prioritera 
trygghetsboende i Munkedals Centrum och inleda diskussioner med Munkbo AB om 
möjligheten att inrätta trygghetsboende på Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5. 
Dessa lägenheter är till väsentliga delar handikappanpassade och bedöms av SBF 
som den mest lönsamma lösningen då boendet succesivt kan inrättas i redan 
befintligt bostadsbestånd.  
 
SBF bedömer att kostnaderna för att inrätta Ekebacken till ett trygghetsboende 
behöver en vidare utredning.  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-17 § 14 att godkänna SBF utredning 
av trygghetsboenden/BGT-boenden och överlämna den till VFN. 
 
Välfärdsförvaltningens uppfattning är att en alternativ boendeform bäst kan inrättas 
på Centrumvägen 5 och Centrumtorget 4 utifrån att boendet då kan upprättas i 
redan befintligt lägenhetsbestånd. En ombyggnation av Ekebacken till 
Trygghetsboende medför en omfattande ombyggnation och därmed kostnader. En 
omfattande renovering förväntas också ta lång tid vilket i sin tur medför att 
inrättande av ett trygghetsboende drar ut på tiden. Ett Trygghetsboende på 
Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5 kan starta utan fördröjning i form av 
ombyggnationer med mera. I närliggande lokaler till Centrum finns idag lokaler och 
personal som kan användas i verksamheten på trygghetsboendet vilket skapar 
synergieffekter.  
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I den strategiplan som antogs av VFN 2019-11-21 ingick att inrätta en alternativ 
boendeform för personer med behov av utökat stöd och god tillgänglighet för att 
kunna erbjuda ett alternativ till Särskilt boende. Den förväntade effekten av ett 
Trygghetsboende är att efterfrågan på SÄBO – platser minskar.  
Förvaltningen har vidare ett kommungemensamt uppdrag att göra en översyn av 
externt hyrda lokaler i syfte att gå ur dessa avtal. Genom att avveckla verksamhet 
på Ekebacken så frigörs stora ytor som kan omvandlas till lokaler, vilka kan inrymma 
flera av VFF verksamhet och genererar att externa hyresavtal kan avslutas.   
 
Förvaltningens ståndpunkt är att inrättning av ett trygghetsboende bör ske 
skyndsamt och till så låga kostnader som möjligt och därmed förespråkas ett 
Trygghetsboende på Centrumtorget och Centrumvägen. Samt att lokalerna på 
Ekebacken utreds för ombyggnation till att inrymma annan verksamhet.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Trygghetsboende i Munkedals centrum kan inrättas succesivt i befintliga 
bostadsbestånd. På så sätt kan kostnaderna hållas nere.  
En ombyggnation av Ekebacken till annan verksamhet inom välfärd medför att 
externt hyrda lokaler kan sägas upp.  

 

Folkhälsa 
Ett alternativ boendeform innebär att folkhälsan bedöms öka för målgruppen med 
behov av utökat stöd och god tillgänglighet.  
 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef välfärd 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad 
Fastighetschef 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärd  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

7 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 14    Dnr: SBN 2019–223 
 
Trygghetsboende i Munkedals kommun 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-12-18 § 98 att remittera ärendet om att ta fram 
förslag på mark och/eller befintliga fastigheter i de olika kommundelarna, som 
lämpar sig att bygga trygghetsboenden/BGT-boenden till samhällsbyggnads-
nämnden. 
 
Välfärdsnämnden har i en utredning beskrivit olika typer av boende för äldre: 
Särskilt boende, biståndsbedömt trygghetsboende och hyresbostäder för äldre 
personer. 
Välfärdsnämnden har beslutat (2019-11-21 §85) att minska antalet SÄBO-platser 
på Ekebacken med hälften (17 st.) och att trygghetslägenheter inrättas parallellt. 
Förvaltningen har inlett omflyttningen av boende på Ekebacken i syfte att tömma 
övervåningen. Denna lösning kräver vissa investeringar och bör diskuteras. 
 
Mest akut är att lösa frågan om trygghetsboende i Munkedal. Välfärdsnämnden bör 
inleda diskussioner med Munkbo AB om möjligheten att inrätta trygghetsboende på 
Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5. 
 
Samråd har skett med välfärdschefen. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2020-02-06 
 
Yrkanden  
Lars Östman (M): Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utredningen av 
trygghetsboenden/BGT-boenden och överlämnar den till välfärdsnämnden. 
 
Per-Arne Brink (S) och Matheus Enholm (SD): Bifall till Lars Östmans (M) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Lars Östmans (M) 
yrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden besluta enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 
 

* Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utredningen av trygghetsboenden/ 
BGT-boenden och överlämnar den till välfärdsnämnden. 

 
 
Expedieras 
Välfärdsnämnden 
Förvaltningschef välfärd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  

25



 

 www.munkedal.se  •  Telefon växel 0524-180 00  •  E-post kommun@munkedal.se  •  Bankgiro 549-6260 
455 80 MUNKEDAL  •  Besöksadress Centrumtorget 5  •  Organisationsnummer 212000-1330 

 
 

  
  2020-02-06 Dnr:SBN 2020- 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ullrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Trygghetsboende i Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Välfärdsnämnden att prioritera trygghetsboende 
i Munkedals centrum och inleda diskussioner med Munkbo AB. 

Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-12-18 §98 att remittera ärendet om att ta fram 
förslag på mark och/eller befintliga fastigheter i de olika kommundelarna, som 
lämpar sig att bygga trygghetsboenden/BGT-boenden till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Välfärdsnämnden har i en utredning beskrivit olika typer av boende för äldre: 
 
Boendeformer för äldre  

Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av 
socialtjänstlagen och som verkställs i en särskild boendeform för äldre som behöver 
omvårdnad och service dygnet runt. För att kunna bo i ett särskilt boende krävs enligt 
socialtjänstlagen en biståndsbedömning och att kommunerna beslutar om bistånd1.  

Sedan den 2 april 2019 finns även möjlighet till så kallat biståndsbedömt 
trygghetsboende. Denna boendeform är till för äldre människor som främst behöver 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov 
av att bryta oönskad isolering. I biståndsbedömt trygghetsboende får den äldre 
möjlighet att komma till ett boende som t ex. kan erbjuda gemensamma måltider, 
kulturella aktiviteter och umgänge. Även denna boendeform, som ges med stöd av 
socialtjänstlagen, kräver biståndsbeslut från kommunen2.  

Med hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden menas 
enligt stödförordningen (SFS 2016:848) bostadslägenheter och utrymmen för de 
boendens måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar gemenskap och 
trygghet. I eller i anslutning till sådana bostadsrättslägenheter och utrymmen ska det 
dagligen finnas personal som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna 
tider, eller så ska det finnas tillgång till andra gemensamma tjänster. Bostäder kan 
vara hyresrätter eller kooperativ hyresrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska 
innehas av personer som fyllt 65 år.  

 
1 Information om stöd till bostäder för äldre personer. Boverket 
2 Information om stöd till bostäder för äldre personer. Boverket 
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Gemensamt för så kallade trygghetslägenheter är att: 

 • De riktar sig till personer över 65 år 
 • Det finns tillgång till gemensamhetslokaler för aktiviteter, samvaro eller  
 • gemensamma måltider • Det finns tillgång till personal dagligen • Fördelning av 
lägenheter via reguljärt kösystem  
 
Gemensamt för biståndsbedömda trygghetslägenheter eller BGT är att:  

• De riktar sig till personer i behov av insatser från t ex. hemtjänsten  
• Det finns tillgång till gemensamhetslokaler för aktiviteter, samvaro eller  
• gemensamma måltider  
• Det finns tillgång till personal vid behov  
• Lägenheten tilldelas efter biståndsbeslut 
 
Välfärdsnämnden har beslutat (2019-11-21 §85) att minska antalet SÄBO-platser 
med hälften (17 st) och att trygghetslägenheter inrättas parallellt. Förvaltningen har 
inlett omflyttningen av boende på Ekebacken i syfte att tömma övervåningen. Denna 
lösning kräver vissa investeringar och bör diskuteras. 
 
Trygghetsboende i Munkedal 
Det finns möjlighet att inrätta trygghetsboende i Munkedal genom ett utökat 
samarbete mellan Munkbo AB och kommunen avseende boende i tex Centrumtorget 
4 och Centrumvägen 5. Dessa lägenheter är till väsentliga delar 
handikappanpassade. 
 
Ekebacken kan omvandlas till trygghetsboende. Nuvarande inriktning enligt beslut i 
Välfärdsnämnden kräver en del investeringar för att reglera tillträde mm och bör 
diskuteras. Även standarden i de aktuella lägenheterna bör utredas. En annan 
möjlighet är att använda tomställda delar av Ekebacken till annan kommunal 
verksamhet och då lämna externt inhyrda lokaler. 
 
Nybyggnation av trygghetsboende är möjligt på tex Vadholmen, men kräver då avtal 
med ”kommande byggare/förvaltare”. 
 
Trygghetsboende i Hedekas 
Möjligheten att utveckla trygghetsboende i anslutning till Sörbygården bör utredas. 
Munkbo AB har lägenheter i anslutning till äldreboendet som i första hand hyrs ut till 
”äldre”. Samarbetet med Munkbo AB och andra fastighetsägare kan utökas. 
 
Det finns möjlighet att bygga trygghetsboende på Åkersberg där kommunen äger 
sex fastigheter (Cyklamenvägen). 
 
Trygghetsboende i Hällevadsholm 
Det finns en färdig byggrätt (ägs av kommunen) för flerbostadshus vid 
järnvägsstationen. Denna kan användas för ett trygghetsboende.  
 
Trygghetsboende i Dingle 
Dinglegården ”ägs” av Grönskan men verksamheten drivs av kommunen. Enligt 
gällande beslut ska det särskilda boendet läggas ner och ersättas med ett nytt. Vad 
som därefter händer bör utredas. Det kan bli relativt dyrt att bygga om till ”riktiga” 
lägenheter. Ett antal lägenheter utanför det särskilda boendet är inofficiella 
trygghetsboende. Om ett nytt äldreboende byggs kan delar upplåtas som 
trygghetsboende. 
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Trygghetsboende i Torreby 
Här finns inget särskilt boende och inga lämpliga byggklara tomter för 
trygghetsboende. För att få fram detta behöver ett detaljplanearbete genomföras. 
 
Slutsats 
Mest akut är att lösa frågan om trygghetsboende i Munkedal. Välfärdsnämnden bör 
inleda diskussioner med Munkbo AB om möjligheten att inrätta trygghetsboende på 
Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5. 
 
Samråd har skett med välfärdschefen 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Trygghetsboende i Munkedals centrum kan inrättas succesivt i befintliga 
bostadsbestånd. På så sätt kan kostnaderna hållas nere. Kostnaderna för 
trygghetsboende på Ekebacken bör utredas. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
SBF, VFF 

Mats Tillander 
 
 
 

 
Samhällsbyggnadschef  
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  2020-06-10 Dnr: 2019-157 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Clarie Engström 
Avdelningschef 
Välfärdsförvaltningen 

OBS! 

Detta är ett utkast och kan komma att justeras före nämnd 18/6 efter dialog den 
12/6 med förvaltningschef för barn och utbildning för att samverka kring våra förslag 
till åtgärder i båda nämnderna. /Clarie 

Svar till kommunrevisionen gällande planerade 
åtgärder för risker gällande ungas psykiska ohälsa. 

• Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna svar till kommunrevisionen från 
Välfärdsförvaltningen. 

• Sammanfattning 
 
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 12 mars antagit en förstudie avseende 
psykisk ohälsa bland barn och unga. Förstudien har genomförts av EY på uppdrag av 
de förtroendevalda revisorerna. Förstudiens övergripande syfte har varit att 
översiktligt kartlägga ansvarig nämnds arbete med psykisk ohälsa bland barn och 
unga i respektive kommun. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker 
identifierats inom kommunen och dessa har kommunrevisionen önskemål om att få 
återkoppling från välfärdsnämnden kring vilka eventuella åtgärder som planeras för 
att hantera riskerna. 
 

Risker och förslag till planerade åtgärder 

• Risk för otillräcklig styrning från nämnd 
Ett förslag till åtgärd för att kunna följa det förebyggande arbetet är att sätta ett 
verksamhetsmål kopplat till förebyggande arbete inför år 2021 så att nämnden kan 
följa måluppfyllelsen. I målen satta för 2020 finns ingen koppling till det 
förebyggande arbetet. 

• Risk för en otydlig roll- och ansvarsfördelning gällande 
det förebyggande arbetet och samverkan mellan 
ansvariga nämnder. 

Att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen gällande det förebyggande arbetet och 
samverkan kan åläggas förvaltningarna att ta fram, som en gemensam plattform. 
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• Risk för att de förebyggande insatser som erbjuds i 
kommunen inte görs kända bland kommunens invånare. 

I samverkan inom närsjukvårdsgruppen är ett förslag att tillsammans med 
kommunens kommunikatör ta fram en tydlig information kring vilka förebyggande 
insatser som erbjuds i kommunen samt att förtydliga vart invånare kan vända sig vid 
behov av stöd och hjälp. Informationen skall innefatta kommunens egna 
verksamheter, Närhälsan samt BUP. När denna information är klar är förslaget att 
dels lägga den på kommunens hemsida samt ha en informationskampanj kring att 
den finns att hitta på hemsidan. Samtidigt även gå ut med informationen i andra 
medier, broschyrer och posters på skolor och andra offentliga informationsplatser. 

• Risk för bristande samverkan med externa aktörer, 
exempelvis primärvård och BUP. 

Att i närsjukvårdsgruppen arbeta mer handgripligen gemensamt med den lokala 
handlingsplanen för psykisk hälsa. 

Att ha en gemensam utbildningsdag kring Västbusmöte samt hitta en möjlighet till 
specifika mötesordföranden som inte är delaktiga i mötet. 

• Risk för otillräcklig analys vid uppföljning. 
Nämnden ska begära en uppföljning med analys kring det förebyggande arbetet vid 
varje årsbokslut. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Det förebyggande arbetet kräver resurser för att kunna genomföras, om 
neddragningar sker i det förebyggande arbetet eller i de insatser som finns idag kan 
risker kring målgruppen öka.  

Barnkonventionen 
Att tydliggöra och följa upp det förebyggande arbetet samt förbättra arbetet i 
samverkan och information till invånarna kan ge positiva effekter för ungas psykiska 
hälsa. 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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Munkedal kommun 

Kommunrevisionen 

Munkedal den 12 mars 2020 

MUNKEDALS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

2020-03-23 

Dnr ~---- 

Till barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden i 

Munkedals kommun 

Till kommunfullmäktige i Munkedals kommun för kännedom 

Förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga 

MUNKEDALS KOMMUN 
Välfärdsnämnden 

2020 -03- 2 3 

Dnr 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 12 mars antagit en förstudie avseende psykisk ohälsa bland 

barn och unga. Förstudien har genomförts av EV på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. 

Förstudiens övergripande syfte har varit att översiktligt kartlägga ansvarig nämnds arbete med psykisk 

ohälsa bland barn och unga i respektive kommun. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker 

identifierats inom kommunen: 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Risk för en otydlig roll- och ansvarsfördelning gällande det förebyggande arbetet och 

samverkan mellan ansvariga nämnder. 

• Risk för att de insatser som erbjuds i kommunen inte görs kända bland kommunens invånare. 

• Risk för bristande samverkan med externa aktörer, exempelvis primärvård och BUP. 

• Risk för otillräcklig analys vid uppföljning. 

Välfärdsnämnden 

• Risk för otillräcklig styrning från nämnd. 

• Risk för en otydlig roll- och ansvarsfördelning gällande det förebyggande arbetet och 

samverkan mellan ansvariga nämnder. 

• Risk för att de förebyggande insatser som erbjuds i kommunen inte görs kända bland 

kommunens invånare. 

• Risk för bristande samverkan med externa aktörer, exempelvis primärvård och BUP. 

• Risk för otillräcklig analys vid uppföljning. 

Förstudien översänds med önskemål om att barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden 

senast den 16 juni ska återkoppla om vilka eventuella åtgärder som planeras för att hantera riskerna. 

För kommunrevisionen 

,r, 

~J 
s Hedlund 

Ordförande 
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 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
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Munkedal, Orust, Sotenäs 

och Strömstad kommun 
Förstudie avseende psykisk ohälsa bland 

barn och unga 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av revisorerna i Munkedal, Orust, Sotenäs och Strömstads kommun 

genomfört en förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. Syftet med förstudien 

har varit att översiktligt kartlägga ansvarig nämnds arbete med psykisk ohälsa bland barn och 

unga i respektive kommun.  

Likheter och skillnader inom barn och utbildning: 

Vi konstaterar flera likheter mellan barn- och utbildningsnämnderna i de olika kommunerna 

avseende det förebyggande arbetet och samverkan. Det förebyggande arbetet bedrivs primärt 

inom elevhälsan och styrs i huvudsak utifrån elevhälsoplanen. Uppföljning sker inom ramen 

för delårsrapportering. Samtliga nämnder lyfter analysarbete och uppföljning som utvecklings-

områden. Samverkan sker framförallt genom närsjukvårdsgrupp, samordnad individuell plan 

(SIP) och samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF).  

 

Vi noterar dock vissa skillnader mellan barn- och utbildningsnämnderna avseende det före-

byggande arbetet, identifierade riskgrupper, nämndernas målstyrning samt tydligheten i roll- 

och ansvarsfördelning. 

 

Förstudien visar att kommunernas barn- och utbildningsnämnder i varierande utsträckning har 

identifierat särskilda riskgrupper för psykisk ohälsa. Förstudien visar även att nämnderna i 

Munkedal, Orust och Sotenäs har formulerat verksamhetsmål kopplat till det förebyggande 

arbetet. I Munkedals kommun finns även en handlingsplan för elever med lång ogiltig frånvaro 

som styr verksamhetens arbete. Därtill visar förstudien att roll- och ansvarsfördelningen 

upplevs som tydlig i Strömstad och Sotenäs. Däremot uppges att roll- och ansvarsfördelningen 

kan förtydligas enligt barn- och utbildningsnämnderna i Orust och Munkedals kommun. 

 

Likheter och skillnader inom omsorgen: 

Vi konstaterar flera likheter mellan omsorgsnämnderna avseende det förebyggande arbetet 

och samverkan. Inom samtliga omsorgsnämnder bedrivs det förebyggande arbetet primärt 

inom individ- och familjeomsorgen. Analysarbete och uppföljning är utvecklingsområden för 

samtliga nämnder. Det finns även utvecklingsområden kopplat till roll- och ansvarsfördelning. 

Vidare sker samverkan i samtliga kommuner genom närsjukvårdsgrupp, SIP och SSPF. 

 

Vi noterar flera skillnader bland omsorgsnämndernas arbete, bland annat avseende det 

förebyggande arbetet, identifierade riskgrupper samt styrning och uppföljning. Förstudien visar 

att kommunerna i varierande utsträckning har identifierat särskilda riskgrupper för psykisk 

ohälsa. Förstudien visar att det förebyggande arbetet avseende barn och ungas psykiska 

ohälsa till viss del styrs olika mellan nämnderna. I samtliga kommuner styrs det förebyggande 

arbetet bland annat av lokal handlingsplan för psykisk hälsa. Endast socialnämnden i 

Strömstad har tagit fram verksamhetsmål kopplat till det förebyggande arbetet. 

 

Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker identifierats inom respektive kommun och 

nämnd. Riskerna återfinns i våra slutsatser (avsnitt 8.3). 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Socialstyrelsens statistik visar att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. De 

diagnoser som främst bidrar till ökningen är depressioner och olika ångestsyndrom. Detta 

innebär att efterfrågan på psykiatriska insatser bland barn och unga kommer fortsätta att öka 

under de närmaste åren. Hela förstudiens bakgrund återfinns i bilaga 1.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med förstudien är att översiktligt kartlägga ansvarig nämnds arbete med psykisk ohälsa 

bland barn och unga i respektive kommun. Förstudien besvarar följande frågor: 

 Vilket förebyggande arbete bedrivs inom ansvarig nämnd för att motverka psykisk ohälsa 
bland barn och unga?  

 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ansvariga nämnder i respektive 
kommun vad gäller förebyggande arbete och samverkan? 

 Vilka samverkansformer är respektive nämnd involverad i för att motverka psykisk ohälsa 
bland barn och unga?  

 Hur fungerar samverkan inom respektive nämnd med externa aktörer såsom BUP och 
primärvården? 

 Hur sker uppföljning och analys i respektive nämnd avseende förebyggande arbete och 
samverkan? 

1.3. Ansvarig nämnd 

Förstudien avser barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden i Munkedals kommun, 

kommunstyrelsen i Orust kommun, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden i Sotenäs 

kommun samt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i Strömstads kommun. 

1.4. Metod och begrepp 

Förstudien har genomförts genom dokumentstudier, skriftliga frågor till förvaltningschef/ 

sektorchef i respektive kommun samt vid behov kompletterande frågor per telefon. En 

jämförelse har gjorts som avgränsas utifrån förstudiens frågeställningar. 

1.5. Förkortningar som används i förstudien 

 BUP – Barn- och ungdomspsykiatri. 

 ICDP – Interactive child development program: Samspelsprogram som syftar till att 

skapa och upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn 

 IFO – Individ och familjeomsorg 

 LSS – Lag (1993:387) om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 

 MHFA – Mental Health First Aid: Utbildning inom suicidprevention 

 SIP – Samordnad individuell plan 

 SSPF – Samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid 

 Västbus – Vårdsamverkan i Västra Götaland mellan kommun och region 
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2. Förstudiens utgångspunkter 

2.1. Definitioner  

Barn och unga, psykisk ohälsa, förebyggande arbete och samverkan är centrala begrepp för 

förstudien. Definitionen av begreppen framgår nedan. 

Begreppet barn och unga omfattar inom ramen för förstudien alla personer boende inom 

kommunen mellan 0–20 år.  

Psykisk ohälsa är psykiska symtom som upplevs som negativa och ökar risken för psykisk 

sjukdom. Psykisk ohälsa kan komma till uttryck i symtom som nedstämdhet, oro och 

sömnsvårigheter. Dessa symtom är plågsamma men inte så uttalade att de kan klassificeras 

som psykisk sjukdom. Många med psykisk ohälsa kommer aldrig att utveckla psykisk 

sjukdom.1 

Det finns flera definitioner av förebyggande arbete. Socialstyrelsen delar in förebyggande 

arbete i tre olika kategorier:  

 Universell prevention definieras som en åtgärd som inte tar hänsyn till skillnader mellan 

hög- och lågriskgrupper. Ingen enskild individ eller grupp väljs ut av något skäl. Åtgärden 

är tänkt att främja alla oavsett grad av risk. 

 Selektiv prevention definieras som en åtgärd riktad till undergrupper i målgruppen som 

exponeras för en eller flera riskfaktorer. Enskilda individer identifieras inte – det är gruppen, 

inte individen, som bedöms befinna sig i riskzon. Ett exempel på selektiv prevention kan 

vara gruppverksamhet till barn vars föräldrar har missbruksproblem. 

 Indikerad prevention definieras som en åtgärd för individer med identifierade problem.1 

2.2. Regleringar  

Förebyggande arbete – lagstiftning  

Det förebyggande arbetet som förstudien avser regleras i lagstiftning enligt Socialtjänstlag 

(2001:453) 5 kap och Skollag (2010:800).  

 

Samverkan – lagstiftning 

Socialtjänstlagens 5 kap. anger att socialnämnden i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa ska samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 

Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Av skollagens 29 kap. framgår 

att huvudmannen och den som är anställd i verksamheten ska på socialnämndens initiativ i 

frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs. 

 

I förarbetena till skollagen anges bland annat att arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad 

av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns 

                                                
1 Socialstyrelsen (2008) Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - En nationell 
inventering i kommuner och landsting. 
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kompetens att tillgå för detta arbete. Där anges vidare att det också är angeläget att samverkan 

sker med socialtjänsten (Prop. 2009/10:165 s. 276) 

 

Handlingsplan för psykisk hälsa. 

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting2 överenskommelsen “Stöd till 

riktade insatser inom området psykisk hälsa”. Överenskommelsen syftar bland annat till att 

stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 

för att minska den psykiska ohälsan. Inom Västra Götalandsregionen har en handlingsplan för 

psykisk hälsa tagits fram som omfattar regionen och dess samtliga kommuner. Utifrån 

handlingsplanen ska en lokal handlingsplan tas fram inom varje kommun.  

 

I handlingsplanen för anges följande målsättningar för barn och unga: 

 Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. 

 Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. 

 Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insatser i rätt tid. 

 Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga. 

 Barn och unga som har behov av samordnade insatser ska ha en SIP/Västbusplan. 

 Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i utvecklingsarbetet. 

 Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med 

kommunerna och regionen. 

 Nollvision om suicid i Västra Götalandsregionen. 

 

                                                
2 Sveriges kommuner och landsting heter sedan november 2019 Sveriges kommuner och regioner.  
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3. Munkedals kommun  

3.1. Kommunens övergripande organisation  

Barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden är ansvariga nämnder för de 

verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa bland barn och unga i Munkedals kommun. I 

nedanstående bild visas den övergripande organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Organisationsschema över kommunens övergripande organisation  

3.2. Barn- och utbildningsnämnden  

3.2.1. Förebyggande arbete  

Inom barn- och utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen bedrivs det förebyggande 

arbetet för att motverka psykisk ohälsa av familjecentralen, elev- och barnhälsan samt rektorer, 

pedagogisk personal och socialpedagoger. Socialpedagoger samverkar även med fritids-

ledarna på kommunens fritidsgård.  

 

Det förebyggande arbetet styrs bland annat av barn- och utbildningsnämndens verksamhets-

mål3 som har formulerats utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Därtill styrs det 

förebyggande arbetet av elevhälsoplan och barn- och utbildningsnämndens handlingsplan för 

elever med lång ogiltig frånvaro (ELOF-plan).  

 

                                                
3 Nedan framgår barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål kopplat till det förebyggande arbetet 
och samverkan:  

 Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika 
villkor. 

Kommunfullmäktige 

Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och utbildnings-
samt kultur- och 

fritidsförvaltningen

Förskola, Skola och 
Kultur och Fritid

Välfärdsnämnden

Välfärdsförvaltningen

Individ- och 
familjeomsorg (IFO)
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Av förvaltningens skriftliga svar till revisionen framgår att förvaltningen arbetar med flera 

förebyggande åtgärder av vilka ett urval beskrivs nedan.  

 Insatser för att motverka frånvaro hos elever för att minska risken för ofullständig 

skolgång, utanförskap och psykisk ohälsa för eleven. 

 Insatser inom Västbus där kommun och region samverkar kring barn och unga med 

psykisk/psykiatrisk och social problematik. 

 Elevhälsoteam arbetar med lösningar och åtgärder för enskilda elever eller grupper av 

elever. Ett liknande arbete bedrivs även inom förskolan.  

 Arbete utifrån plan mot kränkande behandling vilket tas fram på samtliga enheter.  

 Trygghetsvandringar på förskolor och skolor för att identifiera otrygghet. 

 Utbildning i ICDP för anställda. 

 Samarbete mellan kommunens fritidsgård och socialpedagogerna på högstadiet. 

 

Förvaltningen har identifierat följande riskgrupper inom verksamheten:  

 Elever med hög frånvaro. 

 Elever i en socioekonomiskt utsatt situation. 

 Elever i utanförskap. 

 

Arbetet med dessa grupper omfattar utöver ovan beskrivna insatser även särskilda insatser. 

Dessa insatser består av kostnadsfria aktiviteter genom kulturskolan och genom Barnkullens 

öppenvård. 

3.2.2. Roll- och ansvarsfördelning samt samverkan 

Samverkan inom den egna förvaltningen styrs genom elevhälsoplan, lokal handlingsplan för 

psykisk hälsa samt ELOF-plan. Av elevhälsoplanen framgår ansvarsfördelningen mellan 

skolhuvudman, rektor elevhälsa och primärvård. Av ELOF-planen framgår hur förvaltningen 

ska arbeta för att hemmavarande elever återgår till skolan. Förvaltningens beskriver att 

arbetssättet är förankrat inom verksamheten men kräver återkommande insatser då ny 

personal tillkommer.  

 

Inom kommunen pågår ett projekt för att ta fram Munkedalsmodellen. Modellen ska beskriva 

hur kommunen ska arbeta och hur samverkan ska ske när ett barn är i behov av insatser. 

Gemensamma dialogmöten har introducerats mellan barn- och utbildningsnämnden och 

välfärdsnämndens presidier. Därtill sker samverkan även inom närsjukvårdsgruppen. 

Förvaltningen uppger att det finns ett utvecklingsområde avseende att tydliggöra roll- och 

ansvarsfördelningen mellan de ansvariga nämnderna. 

  

Förvaltningen samverkar med externa aktörer genom Vårdsamverkan Fyrbodal. Samverkan 

sker även inom närsjukvårdsgruppen. Vidare samverkar skolorna med socialtjänst, polis samt 

fritid för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna fel inom ramen för SSPF. Samverkan 

sker även inom Västbus och SIP där socialtjänst, skola och primärvården samverkar kring 

individärenden. Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår att samarbetet i 

flera fall fungerar väl men att ansvarsfördelningen ibland är otydlig. Exempelvis när ett barn 

behöver insatser i hemmet, på väg till skolan eller på fritidshemmet för att klara skolgången. 
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3.2.3. Uppföljning och analys  

Målarbetet följs upp tre gånger per år. Verksamhetsredovisningar lämnas till nämnden för alla 

skolformer inklusive förskola och familjecentral. Nämndens ledamöter besöker även 

verksamheterna och rapporterar tillbaka till nämnden löpande under året. Av det skriftliga svar 

som lämnats av förvaltningen framgår att det är otydligt vilken analys som nämnden gör av 

uppföljningsarbetet. 

 

Förvaltningen följer upp det förebyggande arbetet genom analysdagar och gemensamma 

elevhälsodagar. Av dokumentet ”Systematiskt kvalitetsarbete central barn- och elevhälsa 

familjecentral” framgår att förvaltningen genomför uppföljning och analys av elevhälsans 

arbete. Därtill gör förvaltningen uppföljning på ledningsmöten och efter särskilda insatser. 

Samverkan följs upp vid samverkansdagar mellan välfärdsförvaltningen och barn- och 

utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen två gånger årligen. 

 

Samverkan med externa aktörer följs upp av förvaltningen inom ramen för måluppföljning samt 

på ledningsgruppsmöten inom avdelning förskola och avdelning skola. Samverkan följs också 

upp inom styrgrupp för Västbus. 

3.2.4. Förvaltningens identifierade utvecklingsområden  

Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår flera utvecklingsområden avseende 

det förebyggande arbetet samt samverkan för att motverka psykisk ohälsa bland barn och 

unga. Utvecklingsområdena är bland annat: 

 Att förbättra samverkan med primärvård och BUP genom tydliga rutiner och 

ansvarsfördelning.  

 Att utveckla barnperspektivet och tillse att all personal agerar utifrån barnets bästa 

oavsett roll och ansvar.  

 Att bättre kommunicera de förebyggande insatser som finns bland medarbetare och 

medborgare i Munkedals kommun.  

 Att tillhandahålla fler och mer regelbundna utbildningsinsatser kopplade till det 

förebyggande arbetet.  

 Att tillse att barn och unga får tidigare insatser när behov uppmärksammas samt att 

insatser även ges till barn i låga åldrar.  

3.3. Välfärdsnämnden 

3.3.1. Förebyggande arbete  

Det förebyggande arbetet inom välfärdsförvaltningen bedrivs primärt inom IFO samt inom 

biståndsenhetens verksamheter där Barnkullens öppenvård och familjecentralen ingår.  

 

Dokumentstudier visar att verksamhetsmål kopplat till det förebyggande arbetet saknas. 

Familjecentralens uppdrag regleras i samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunstyrelsen. Därtill styrs det förebyggande arbetet av lokal handlingsplan för psykisk 
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hälsa. Av skriftligt svar från förvaltningen framgår att det finns behov av ytterligare styrning 

avseende det förebyggande arbetet.  

 

Av förvaltningens skriftliga svar till revisionen framgår att förvaltningen arbetar med flera 

förebyggande åtgärder av vilka ett urval beskrivs nedan.  

 Stödinsatser i form av stödsamtal på Barnkullens öppenvård till föräldrar som känner 

oro för sitt barn. 

 Stödjande samtal till vårdnadshavare till barn upp till sex år.  

 Utbildningsinsatser för medarbetare i Munkedals kommun som arbetar med barn och 

unga i ICDP (projektet avslutas 2019). 

 Regelbundna BVC-besök i samarbete med Västra Götalandsregionen där flera 

professioner närvarar för att upptäcka problematik och erbjuda tidiga insatser. 

 Arbete för att ta fram en modell för att upptäcka och samverka kring barn och unga 

som är i behov av stöd.  

 Inom ramen för steg-1 utveckla ett arbetssätt för att fånga upp ungdomar från 16 år 

som inte fullföljt gymnasieutbildning och inte har en daglig sysselsättning.  

 

Inom verksamheten har följande riskgrupper identifierats:  

 Barn som bevittnat eller utsätts för våld, hot, kränkningar eller övergrepp. 

 Barn som lever i en familj där det förekommer psykisk ohälsa. 

 Barn som lever i en familj där det förekommer missbruk.  

 Barn som inte klarar skolan. 

 Barn som inte förmår att komma till/vara i skolan.  

 Barn i familjer där det förekommer hedersproblematik. 

 

För barn i riskgrupperna ovan ges särskilda insatser genom stödgrupper på Barnkullens 

öppenvård, samt genom samverkan med Barnahus Fyrbodal för barn som utsatts för våld eller 

övergrepp samt för hedersproblematik. 

3.3.2. Roll- och ansvarsfördelning och samverkan 

Välfärdsförvaltningen uppger att det finns fastställda rutiner för hur avdelningarna inom 

förvaltningen ska samverka vid misstanke om att ett barn riskerar att fara illa. Den interna 

samverkan regleras dels genom Steg-1 och dels genom gemensam värdegrund för skola och 

socialtjänst. Rutinerna för hur samverkan ska bedrivas upplevs vara tydliga. Enhetscheferna 

inom IFO samt LSS samt biståndsenheten ingår i en gemensam chef- och ledningsgrupp. IFO, 

LSS och biståndsenheten har en gemensam chef och gemensam ledningsgrupp vilket gör att 

det upplevs finnas ett nära samarbete kring de frågor som uppstår gällande barn och unga.  

 

Barn- och utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen och välfärdsförvaltningen har ett 

gemensamt ansvar för frågor rörande förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa bland 

barn och unga. I de verksamheter där förvaltningarna har delat ansvar, exempelvis familje-

centralen, uppges att ansvarsfördelningen är klarlagd. Av det skriftliga svar som lämnats av 

förvaltningen framgår att det finns ett utvecklingsområde avseende roll- och ansvars-

fördelningen för de verksamheter där förvaltningarna inte har ett delat ansvar. 
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Samverkan med externa aktörer sker inom närsjukvårdsgruppen, SSPF, Västbus samt 

Västbus styrgrupp där chefer för socialtjänst, skola och vård möts kring olika samverkans-

former. Samverkan mellan kommun och region sker även genom SIP. Vidare sker samverkan 

med ungdomsmottagningen och inom familjecentralen där socialtjänst, barnavårdscentral och 

mödravårdscentralen ingår. Därtill sker samverkan kring folkhälsa även på strategisk nivå inom 

Konradgruppen där socialtjänst, skola, polis, fritid och elevhälsa ingår.  

 

Extern samverkan regleras genom Västbus riktlinjer, lokal handlingsplan för psykisk hälsa och 

avtal med familjecentralen. Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår att det 

finns god kännedom om rutiner och arbetssätt för samverkan men att detta behöver förankras 

fortlöpande. Av skriftligt svar framgår även att fler rutiner för samverkan efterfrågas av 

förvaltningen. 

 

Förvaltningen uppger i skriftligt svar att det externa samverkansarbetet i huvudsak upplevs 

fungera väl. Däremot framgår att förvaltningen önskar mer samarbete med BUP och 

primärvård. Roll- och ansvarsfördelningen upplevs som tydlig i de fall detta finns reglerat i avtal 

eller riktlinjer. Däremot är det inte alltid tydligt hur kostnader ska fördelas både vid samverkan 

med externa och interna parter. 

3.3.3. Uppföljning och analys 

Nämnden genomför uppföljning av arbetet på Barnkullens öppenvård två gånger årligen. 

Förvaltningen följer upp det förebyggande arbetet i delår- samt årsbokslut och på 

ledningsgruppsmöten. Uppföljning sker också på styrgruppsmöten för familjecentralen och för 

Västbus samt på styrgruppsmöten kring Steg-1. Omvärldsbevakning sker genom Kommun- 

och landstingsdatabasen Kolada där statistik från landets kommuner och regioner finns 

samlat. En brukarundersökning genomförs årligen.  

 

Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår att det är otydligt hur samverkan 

följs upp av nämnden. Däremot följer förvaltningen upp arbetet genom närsjukvårdsmöten, 

inom Västbus, familjecentralens styrgrupp och på samverkansdagar mellan skola och 

socialtjänst två gånger per år. Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår att 

det är otydligt vilken analys som nämnden gör av uppföljningsarbetet. 

3.3.4. Förvaltningens identifierade utvecklingsområden  

Av de skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår flera utvecklingsområden avseende 

det förebyggande arbetet samt samverkan för att motverka psykisk ohälsa bland barn och 

unga. Utvecklingsområdena är bland annat:  

 Att förtydliga ansvaret vid kostnader i samband med samverkansprojekt mellan 

verksamheterna.  

 Att förbättra utbildningen för mötesledare inom Västbus i syftet att förbättra bemötande 

av vårdnadshavare. 

 Att utveckla arbetet med kompetensutveckling i syftet att förbättra samsyn och 

förståelse mellan förvaltningarna. 
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 Att satsa mer på tidiga förbyggande insatser för barn och unga för att minska behovet 

av större insatser.  

 Att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen kopplat till det förebyggande arbetet. 

 Att bättre kommunicera de förebyggande insatser som finns tillgängliga i kommunen 

bland medarbetare och medborgare i Munkedals kommun.  
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4. Orust kommun 

4.1. Kommunens övergripande organisation  

Kommunstyrelsen är ansvariga nämnd för de verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa 

bland barn och unga i Orust kommun. I nedanstående bild visas den övergripande 

organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Organisationsschema över kommunens övergripande organisation  

4.2. Kommunstyrelsen  

4.2.1. Sektor lärande  

4.2.1.1 Förebyggande arbete  

Inom sektor lärande bedrivs det förebyggande arbetet för att motverka psykisk ohälsa bland 

barn och unga på samtliga enheter. Det vill säga inom ordinarie undervisning av skolans 

pedagoger, av elevhälsa, inom fritidsgårdar samt inom familjecentralens öppna förskola. 

 

Det förebyggande arbetet styrs primärt av barn- och elevhälsoplanen. Av planen framgår 

ansvarsfördelningen kopplat till det förebyggande arbetet och samverkan. Därtill styrs arbetet 

även av lokal plan för psykisk hälsa samt kommunstyrelsens mål4 kopplat till det förebyggande 

arbetet.  

                                                
4 Av kommunstyrelsen beslutat mål kopplat till det förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa: 

 Mål: En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i. 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen

Kommunförvaltningen

Sektor lärande

Förskola, skola, 
barnomsorg, 

gymansieskola

Sektor omsorg  

IFO, vård och 
omsorg
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Av sektorns skriftliga svar till revisionen samt elevhälsoplanen framgår att förvaltningen arbetar 

med flera förebyggande åtgärder av vilka ett urval beskrivs nedan: 

 Öppen förskola inom kommunens familjecentral för tidiga insatser till föräldrar i behov 

av stöd. 

 Hälsobesök och hälsosamtal med skolsköterska.  

 Arbete genom elevhälsan för att upptäcka psykisk ohälsa.  

 Arbete inom den ordinarie undervisningen kopplat till psykisk ohälsa.  

 

Inom verksamheten har följande riskgrupper identifierats:  

 Barn som lever med föräldrar med drogproblem. 

 Barn till föräldrar med psykiska problem eller annan sjukdom. 

 Barn till föräldrar som står utanför arbetsmarknaden.  

 
Arbetet med dessa grupper omfattar utöver ovan beskrivna insatser även särskilda åtgärder. 

Insatser sker genom familjecentralen exempelvis i form av olika föräldrautbildningar.  

4.2.1.2 Roll- och ansvarsfördelning samt samverkan 

Roll- och ansvarsfördelningen styrs utifrån barn- och elevhälsoplanen. Av sektorns svar 

framgår att graden av samverkan har varit låg inom kommunen. Det pågår ett arbete med att 

få igång samverkan mellan sektorerna och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen kopplat till 

det förebyggande arbetet. Arbetet med att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen kommer 

pågå fram till sommaren 2020. 

 

Samverkan bedrivs bland annat inom ramen för SSPF. Därtill bedrivs samverkan genom 

familjecentralen där riktade insatser ges till föräldrar i behov av stöd i sin föräldraroll. Vidare 

bedrivs samverkan även inom närsjukvårdsgruppen. Då primärvården inte har deltagit i 

samarbetet inom närsjukvårdsgruppen har samverkan fungerat sämre. Samverkan sker även 

genom SIP. Roll- och ansvarsfördelningen kan förtydligas ytterligare exempelvis avseende 

samverkan med primärvården. 

4.2.1.3 Uppföljning och analys  

Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsmål kopplat till det förebyggande arbetet vid 

delårsbokslut samt årsbokslut. Verksamheterna följer upp målarbetet vid regelbundna 

avstämningar under året.  

 

Av dokumentstudier framgår att kommunstyrelsen inte följer upp det förebyggande arbetet 

kopplat till samverkan. Däremot framgår att samverkan är en prioriterad fråga och att en 

översyn pågår. Området diskuteras på flera nivåer inom organisationen. Av det skriftliga svar 

som lämnats av förvaltningen framgår att det är otydligt vilken analys som nämnden gör av 

uppföljningsarbetet. 
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4.2.1.4 Förvaltningens identifierade utvecklingsområden  

Av de skriftliga svar som lämnats av sektorn framgår två utvecklingsområden avseende det 

förebyggande arbetet samt samverkan för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Utvecklingsområdena är:  

 Att förbättra personalens kunskap kring diagnoser kopplade till psykisk ohälsa. 

 Att förbättra rutiner för samverkan inom närsjukvårdsgruppen och tillse att samtliga 

parter deltar i samarbetet.  

4.2.2. Sektor omsorg 

4.2.2.1 Förebyggande arbete  

Inom sektor omsorg bedrivs det förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa främst inom ramen 

för familjebehandlarnas arbete och familjecentralen. På individnivå arbetar IFO med insatser 

inom samtliga verksamhetsområden.  

 

Det förebyggande arbetet styrs dels genom kommunstyrelsens plan för IFO:s arbete samt 

kommunstyrelsens ovannämnda mål. Därtill styrs det förebyggande arbetet även av lokal plan 

för psykisk hälsa. Familjebehandlarnas uppdrag styrs även i arbetsbeskrivning från familje-

centralens styrgrupp.  

 

Av sektorns skriftliga svar till revisionen samt elevhälsoplanen framgår att förvaltningen arbetar 

med flera förebyggande åtgärder av vilka ett urval beskrivs nedan.  

 Familjebehandlare som ger stöd till familjer. 

 Föräldrautbildningar inom ramen för familjecentralens arbete.  

 Krismottagning som tar emot vuxna för att hantera familjesituationer som på sikt kan 

leda till psykisk ohälsa för barnen. 

 

Inom verksamheten har följande riskgrupper identifierats:  

 Barn till föräldrar med drogproblem. 

 Barn till föräldrar med psykiska problem eller annan sjukdom. 

 Barn till föräldrar som står utanför arbetsmarknaden.  

 Barn med kombinationen ADHD-problematik och drogproblematik. 

Arbetet med dessa grupper omfattar utöver ovan beskrivna insatser även av särskilda 

åtgärder. Insatser sker ofta genom familjecentralen exempelvis i form av riktat föräldrastöd 

genom olika former av föräldrautbildning.  

4.2.2.2 Roll- och ansvarsfördelning och samverkan 

Av det skriftliga svar som lämnats av sektorn framgår att rutiner och styrdokument avseende 

samverkan saknas i dagsläget. Samverkan avseende det förebyggande arbetet bedrivs dels 

inom ramen för krismottagningen som är ett samverkansprojekt med Stenungsunds kommun 

och dels inom närsjukvårdsgruppen. Därtill sker samverkan även genom SIP och med 

tjejjouren väst. Av sektorns skriftliga svar framgår att roll- och ansvarsfördelningen upplevs 
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som otydlig och att det just nu pågår ett pilotprojekt mellan primärvården och kommunen för 

att förbättra samverkan. Enligt förvaltningen arbetar skola, BUP och IFO med ett förslag till 

organisation för utökad samverkan mellan aktörerna vilket ska färdigställas under våren. 

Arbetet i samverkansorganisationen ska enligt uppgift utgå ifrån barnkonsekvensanalys med 

barnets rätt i centrum.  

4.2.2.3 Uppföljning och analys 

Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsmål kopplat till det förebyggande arbetet vid 

delårsbokslut samt årsbokslut. Verksamheterna följer upp målarbetet vid regelbundna 

avstämningar under året.  

 

Av dokumentstudier framgår att kommunstyrelsen inte följer upp det förebyggande arbetet 

kopplat till samverkan. Däremot framgår att samverkan är en prioriterad fråga och att en 

översyn pågår. Området diskuteras enligt uppgift på flera nivåer inom organisationen.  

4.2.2.4 Utvecklingsområden  

Av de skriftliga svar som lämnats av sektorn framgår två huvudsakliga utvecklingsområden 

avseende det förebyggande arbetet samt samverkan för att motverka psykisk ohälsa bland 

barn och unga. Utvecklingsområdena är:  

 Att förbättra personalens kunskap kring diagnoser kopplade till psykisk ohälsa.  

 Att förbättra rutiner för samverkan inom närsjukvårdsgruppen och tillse att samtliga 

parter deltar i samarbetet.  
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5. Sotenäs kommun 

5.1. Kommunens övergripande organisation  

Utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden är ansvariga nämnder för de verksamheter som 

arbetar med psykisk ohälsa bland barn och unga i Sotenäs kommun. I nedanstående bild visas 

den övergripande organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Organisationsschema över kommunens övergripande organisation  

5.2. Utbildningsnämnden  

5.2.1. Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet inom utbildningsförvaltningen bedrivs primärt av elevhälsan och 

styrs av styrdokumentet ”vägledning för elevhälsan” samt elevhälsoplan. Utbildningsnämnden 

har utifrån kommunens övergripande mål formulerat verksamhetsmål kopplat till det 

förebyggande arbetet.5 Däremot framgår av förvaltningens skriftliga svar att nämnden inte 

utövar någon styrning avseende det förebyggande arbetet.  

 

Av förvaltningens skriftliga svar till revisionen framgår att förvaltningen arbetar med ett antal 

förebyggande åtgärder vilka beskrivs nedan: 

                                                
5 Nedan framgår Utbildningsnämndens verksamhetsmål kopplat till det förebyggande arbetet och 
samverkan: 

 Senast i juni 2019 upplever alla barn och elever trygghet. 

Kommunfullmäktige 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen

Förskola, skola, 
elevhälsa och kultur och 

fritid

Omsorgsnämnden

Omsorgsförvaltningen

IFO, Vård och omsorg
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 Hälsosamtal med skolsköterska.  

 SIP för barn och unga som är i behov av samordnade insatser. 

 Handlingsplan för ökad skolnärvaro. 
 

Verksamheten har identifierat flickor på högstadiet som en riskgrupp. Behoven för denna grupp 

bemöts genom ovan beskrivna insatser. Arbetet med dessa grupper omfattar utöver ovan 

beskrivna insatser även av särskilda åtgärder. Insatser sker genom självstärkand övningar 

vilka leds av skolkurator tillsammans med skolsköterska eller personal för IFO.  

5.2.2. Roll- och ansvarsfördelning samt samverkan 

Roll- och ansvarsfördelningen styrs utifrån lokal handlingsplan för psykisk hälsa. Utbildnings-

nämnden har ett verksamhetsmål avseende ökad samverkan mellan förskola/skola och IFO. I 

skriftligt svar framgår att samverkan mellan utbildning- och omsorgsnämnden i huvudsak 

fungerar väl. 

 

Samverkan med externa parter sker bland annat inom SSPF samt närsjukvårdsgruppen. Det 

genomförs också gemensamma utbildningar med externa parter. Av det skriftliga svar som 

lämnats av förvaltningen framgår att roll- och ansvarsfördelningen upplevs som tydlig.  

5.2.3. Uppföljning och analys  

Förvaltningen följer upp det förebyggande arbetet genom enkätundersökningar om trygghet 

och studiero som skolenheternas elevhälsoteam genomför. Antalet anmälda kränkningar och 

mängden hög frånvaro redovisas till nämnden vid delårsrapportering. Av intervju framgår att 

förvaltningen upplever behov av ytterligare arbete med analys. Däremot genomförs analyser 

lokalt på vissa skolor. Av nämndens målrapportering per april 2019 framgår att nämndens mål 

avseende samverkan har följts upp under perioden.  

5.2.1. Förvaltningens identifierade utvecklingsområden  

Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår följande utvecklingsområde 

avseende det förebyggande arbetet samt samverkan för att motverka psykisk ohälsa bland 

barn och unga. Utvecklingsområdet är: 

 Att tillse att alla parter genomför de delar som beslutats genom SIP.  

5.3. Omsorgsnämnden 

5.3.1. Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet inom omsorgsförvaltningen bedrivs primärt inom IFO. Arbetet styrs 

i huvudsak utifrån kommunens strategiska plan för folkhälsoarbete.  

 

Av förvaltningens skriftliga svar till revisionen framgår att förvaltningen arbetar med ett antal 

förebyggande åtgärder av vilka ett urval beskrivs nedan.  

 IFO arbetar med föräldrainformation om t.ex. droganvändning 
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 IFO bedriver arbete inom skolan kring sociala frågor 

 Stödinsatser till vårdnadshavare på kommunernas familjecentraler. 

 

Omsorgsförvaltningen har identifierat unga kvinnor utan sysselsättning som en riskgrupp. 

Däremot bedrivs inga särskilda insatser till denna grupp.  

5.3.2. Roll- och ansvarsfördelning och samverkan 

I förvaltningens skriftliga svar framgår att förvaltningen har ett utbyggt samarbete med 

utbildningsförvaltningen. Därtill sker samverkan inom närsjukvårdsgruppen och SIP. 

Samverkan mellan IFO, skola och fritid är kopplade till förvaltningens mål att förebygga på 

hemmaplan och hitta hemmaplanslösningar för kommunens invånare. Därtill är samverkan 

med ungdomsmottagningen reglerat i avtal mellan kommunen och ungdomsmottagningen.  

 

Förvaltningen uppger i skriftligt svar att samverkan med utbildningsnämnden i huvudsak 

fungerar väl men att den formella roll- och ansvarsfördelningen ibland upplevs som otydlig.  

Vidare lyfts att samverkansavtal med exempelvis Västra Götalandsregionen ger utrymme för 

tolkning. Det saknas även kännedom om arbetssätt och rutiner för samverkan inom 

förvaltningen. 

5.3.3. Uppföljning och analys 

Av förvaltningens svar framgår att uppföljning av det förebyggande arbetet samt samverkan 

sker genom en årlig brukarenkät. Rapportering sker till nämnd vid bokslutsrapportering. I övrigt 

sker ingen uppföljning.  

5.3.4. Förvaltningens identifierade utvecklingsområden  

Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår följande utvecklingsområde 

avseende det förebyggande arbetet samt samverkan för att motverka psykisk ohälsa bland 

barn och unga. Utvecklingsområdet är: 

 Att utveckla samverkan med ungdomsmottagningen och elevhälsan.  
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6. Strömstad kommun 

6.1. Kommunens övergripande organisation  

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden är ansvariga nämnder för de 

verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa bland barn och unga i Strömstad kommun. I 

nedanstående bild visas den övergripande organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Organisationsschema över kommunens övergripande organisation  

6.2. Barn- och utbildningsnämnden  

Det förebyggande arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen bedrivs primärt av barn- och 

elevhälsan samt av rektorer, framförallt genom elevhälsoteam.  

 

Av intervju framgår att nämnden har nämndmål kopplat till trygghet i skolan. Inför 2020 har 

nämnden dock valt plocka bort dessa målsättningar då en av nämndens målsättningar har 

varit att minska antalet mål. Nämndens har istället valt att lägga inriktningsmålen i barn- och 

elevhälsoplanen. Av barn- och elevhälsoplan framgår bland annat ansvarsfördelningen 

avseende det förebyggande arbetet inom skolans verksamhet. Därtill framgår arbetsgången 

vid elevärenden när behovet av att stödja en elev uppmärksammas.  

 

Av förvaltningens skriftliga svar till revisionen framgår att förvaltningen arbetar med flera 

förebyggande åtgärder av vilka ett urval beskrivs nedan.  

Kommunfullmäktige 

Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsförvaltningen

Förskola, fritidshem, 
skola och kulturskola

Socialnämnden

Socialförvaltningen

IFO, Vård och omsorg
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 Utbildningsinsatser och riktade föreläsningar, bland annat genom MHFA-utbildning 

som riktar sig till all personal inom utbildningsförvaltningen.  

 Hälsosamtal med skolsköterskor till alla elever. 

 Riktade insatser genom och skolkuratorer genom stödsamtal.  

 Insatser genom specialpedagoger i verksamheten. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några särskilda riskgrupper kopplat till 

det förebyggande arbetet avseende psykisk ohälsa.  

6.2.1. Roll- och ansvarsfördelning samt samverkan 

Roll- och ansvarsfördelning regleras i elevhälsoplan samt lokal handlingsplan för psykisk 

hälsa. Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår att roll- och ansvars-

fördelningen upplevs som tydlig.  

 

Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår att det finns en utbyggd samverkan 

mellan socialtjänst och barn- och utbildningsförvaltningen i form av nätverksmöten. Av lokal 

handlingsplan för psykisk hälsa framgår att barn och unga som har behov av samordnade 

insatser ska ha en SIP/Västbusplan. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen samverkar med externa aktörer bland annat genom 

närsjukvårdsgruppen. Vidare framgår att det finns en god samverkan med BUP på 

personalnivå.  

6.2.2. Uppföljning och analys 

Av delårsrapportering per augusti 2019 framgår att nämnden följer upp skolfrånvaro, trygghet 

och gymnasiebehörighet. Dokumentstudier visar att nämnden även löpande erhåller 

information kopplat till det förebyggande arbetet. Vidare följs det förebyggande arbetet samt 

samverkan upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet inom skola och barn- och 

elevhälsa som rapporteras till nämnd. Förvaltningen genomför analys utifrån det systematiska 

kvalitetsarbetet. Resultatet av analysarbetet delges nämnden som tar beslut utifrån resultatet.  

6.2.1. Förvaltningens identifierade utvecklingsområden  

Av intervju med förvaltningen framgår två huvudsakliga utvecklingsområden avseende arbetet 

för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Utvecklingsområdena är: 

 Att utveckla rutiner för samverkan på enhetschefsnivå.  

 Att utveckla rutiner för att tillse en ändamålsenlig samverkan på verksamhets-

chefsnivå.  
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6.3. Socialnämnden 

6.3.1. Förebyggande arbete  

Det förebyggande arbetet inom socialförvaltningen bedrivs primärt inom IFO barn och unga. 

Men även inom IFO vuxen och biståndsenheten. Det förebyggande arbetet styrs utifrån 

socialnämndens verksamhetsmål6 samt av lokal handlingsplan för psykisk hälsa.  

 

Av förvaltningens skriftliga svar till revisionen framgår att förvaltningen arbetar med flera 

förebyggande åtgärder av vilka ett urval beskrivs nedan: 

 Insatser på familjecentralen och öppna förskolan.  

 Fältinriktade insatser genom ungdomsarbetare som även samverkar med andra 

aktörer såsom skola, fritid och polis (SSPF).  

 Resursteam med insatser för barn, ungdomar och familjer.  

 MHFA-utbildning som riktar sig till all personal inom IFO. 

 

Verksamheten har identifierat följande riskgrupper:  

 Barn som utsatts för eller bevittnat våld och andra övergrepp. 

 Barn till föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa. 

 Barn i familjer med hedersrelaterad problematik. 

 Barn som inte klarar skolan. 

 

Arbetet med dessa grupper omfattar utöver ovan beskrivna insatser även särskilda åtgärder. 

Insatser ges genom stödgrupper för barn till föräldrar med missbruk, samordnande insatser 

inom ramen för SSPF samt individuella insatser, både öppna och behovsprövade.  

6.3.2. Roll- och ansvarsfördelning samt samverkan 

Socialtjänsten samverkar med barn- och utbildningsförvaltningen genom regelbundna möten 

fyra gånger per år. Nämndernas presidier träffas två gånger årligen.  

 

Enhetschefen för IFO barn och unga besöker regelbundet arbetsplatsträffar inom skolans 

verksamheter och informerar medarbetare om socialtjänstens arbete, arbetssätt och 

personalens anmälningsplikt. Enhetschefer från socialtjänsten deltar i närsjukvårdsgruppen 

och styrgruppen för SSPF. Enhetscheferna för IFO barn, IFO vuxen, chef för fritids-

verksamheten, ungdomsarbetarna samt personal på fritidsgården träffas fyra gånger per år för 

att samverka kring det förebyggande arbetet. Socialförvaltningen har tillsammans med 

folkhälsosamordnaren/folkhälsorådet anordnat temavecka för mental hälsa. De två senaste 

                                                
6 Nedan framgår socialnämndens verksamhetsmål kopplat till det förebyggande arbetet och 
samverkan: 

 2030 har Strömstads kommun etablerat ett effektivt internt samarbete som styrs av helhetssyn 
och gemensamma mål. 

 2030 upplever Strömstads invånare att de har en god tillgång till vård i närmiljön. 
 2030 erbjuder Strömstad ett varierat utbud av stöd- och serviceformer för att möta olika behov 

under livet. 
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åren har temat varit barn och ungdomars mentala hälsa. På familjecentralen där resurser från 

socialtjänst, primärvård och resurscentrum samverkar i en gemensam verksamhet deltar 

enhetschefen för barn och unga i styrgruppen.  

 

Samverkan med externa aktörer sker genom närsjukvårdsgruppen, SSPF samt nätverk för 

våld i nära relationer. Socialsekreterare deltar i SIP-möten. 

 

Roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnden och externa aktörer regleras bland annat i lokal 

handlingsplan för psykisk hälsa. Därtill finns rutiner kopplade till intern samverkan mellan 

social- och barn- och utbildningsförvaltningen. Av förvaltningens skriftliga svar framgår att det 

finns ett behov av att samla styrande dokument för att skapa förutsättningar för en tydligare 

styrning. På individnivå framgår ansvarsfördelning i respektive individuell vård- och 

omsorgsplan. Med externa parter finns avtal och rutiner för samverkan med bland annat 

Barnahus Uddevalla, Tjejjouren- Strömstad och ungdomsmottagning. Av det skriftliga svar 

som lämnats av förvaltningen framgår att roll- och ansvarsfördelningen avseende extern 

samverkan upplevs som tydlig då detta finns reglerat i lag. 

 

Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår att organisationen i Strömstad 

kommun har genomgått flera större förändringar under 2000-talet. År 2002 bildades 

Resurscentrum där alla förebyggande insatser kopplat till barn och unga samlades under barn- 

och utbildningsförvaltningen. Även fritidsgårdsverksamheten och socialtjänstens 

myndighetsutövning flyttades dit. Av intervju framgår att omorganisationen skapade vissa 

juridiska och praktiska svårigheter exempelvis på grund av sekretessgränser mellan 

förvaltningarna vilket försvårade socialtjänstens arbete. 2011 flyttades myndighetsutövningen 

tillbaka till dåvarande omsorgsförvaltningen. Fritidsgårdsverksamhet fortsatte att ligga under 

barn- och utbildningsförvaltningen fram till 2017 då den verksamheten flyttades till 

kommunlednings-förvaltningen. Enligt skriftligt svar har omorganisationen påverkat 

förutsättningarna för samverkan. I dagsläget upplevs organisationen ha landat och samverkan 

fungera huvudsakligen väl. Roll- och ansvarsfördelningen mellan kommunens tre berörda 

nämnder och förvaltningar kan dock förtydligas och klargöras, både inom de kommunala 

verksamheterna och gentemot allmänheten.  

6.3.3. Uppföljning och analys  

Verksamhetschef ger information till nämnden om förvaltningens arbete vid varje nämndmöte, 

däribland information om det förebyggande arbetet. Förvaltningen följer upp det förebyggande 

arbetet inom ramen för förvaltningens övergripande uppföljningsarbete. IFO barn och unga gör 

en månadsvis uppföljning bland annat avseende antal pågående utredningar och antal 

placeringar utifrån socialtjänstlagen och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

Även inom ekonomiskt bistånd följs andelen minderåriga biståndstagare upp månadsvis. Det 

övergripande arbetet följs även upp genom nationella brukarundersökningar och omvärlds-

analyser i Kolada. IFO deltar även i öppna jämförelser. Jämförelserna följs upp årligen på 

förvaltningens kvalitetsdagar och resultatet av uppföljningen delges nämnden genom 

kvalitetsberättelsen. Av det skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår att det är 

otydligt vilken analys som nämnden gör av uppföljningsarbetet. 
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Samverkan finns med som ett av socialnämndens mål och följs upp i samband med 

måluppföljning två gånger per år, i samband med delårs- och årsbokslut. Förvaltningen följer 

upp samverkan i samband med måluppföljning. Av intervju framgår att analys av 

uppföljningsresultatet ofta behöver nedprioriteras på grund av tidsbrist.  
 

6.3.4. Förvaltningens identifierade utvecklingsområden  

Av de skriftliga svar som lämnats av förvaltningen framgår flera utvecklingsområden avseende 

det förebyggande arbetet samt samverkan för att motverka psykisk ohälsa bland barn och 

unga. Utvecklingsområdena är bland annat: 

 Att samla styrande dokument på ett enhetligt sätt.  

 Att förbättra bemötandet av barn och unga som söker hjälp och tillse att barn och 

unga inte slussas mellan olika enheter/verksamheter. 

 Att förbättra analys och uppföljning avseende det förebyggande arbetet.  
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7. Likheter och skillnader mellan kommunerna 

7.1. Likheter och skillnader mellan kommunerna inom barn- och utbildning  

Vi konstaterar flera likheter mellan barn- och utbildningsnämnderna avseende det 

förebyggande arbetet och samverkan. Det förebyggande arbetet bedrivs i primärt inom 

elevhälsan och styrs primärt utifrån elevhälsoplanen. Uppföljning sker inom ramen för delårs-

rapportering och samtliga skriftliga svar lyfter analysarbetet och uppföljningen som 

utvecklingsområden. Samverkan sker framförallt inom närsjukvårdsgruppen, SIP och SSPF.  

 

Vi noterar dock vissa skillnader mellan nämnderna avseende det förebyggande arbetet, 

identifierade riskgrupper, nämndens målstyrning samt tydligheten i roll- och ansvarsfördelning. 

Nedan följer en beskrivning av våra iakttagelser för ett antal områden:  

 

Område 
Beskrivning av likheter och skillnader mellan kommunerna 

inom barn- och utbildning 

Förebyggande arbete Förstudien visar att det förebyggande arbetet inom kommunerna 

primärt bedrivs inom elevhälsan. Därtill bedrivs det förebyggande 

arbetet i varierande utsträckning även inom skolan. Förstudien 

visar att kommunerna arbetar med olika förebyggande åtgärder. 

Orust, Sotenäs och Strömstad bedriver insatser bland annat genom 

hälsosamtal med skolsköterska.  

Riskgrupper  Förstudien visar att kommunerna i varierande utsträckning har 

identifierat särskilda riskgrupper för psykisk ohälsa. I Munkedals 

kommun har riskgrupper identifierats utifrån ett barnperspektiv, 

exempelvis barn med hög frånvaro. I Orust kommun har risk-

grupper istället identifierats utifrån barnens situation i hemmet, 

exempelvis barn till föräldrar med drogproblematik. I ovannämnda 

kommuner bedrivs även särskilda insatser för dessa grupper.  

I Sotenäs har flickor på högstadiet identifierats som en riskgrupp. 

Strömstad kommun har som enda kommun inte identifierat några 

särskilda riskgrupper.  

Styrning  Förstudien visar att det förebyggande arbetet och samverkan i 

kommunerna styrs på olika sätt. I Munkedal, Orust och Sotenäs 

kommun finns verksamhetsmål kopplat till det förebyggande arbetet. 

Samverkan i Munkedal, Orust och Strömstad styrs bland annat 

utifrån elevhälsoplanen. Därtill finns även en lokal handlingsplan för 

psykisk hälsa i samtliga kommuner. I Munkedal har förvaltningen 

även tagit fram en handlingsplan för elever med lång ogiltig frånvaro. 

Uppföljning  Förstudien visar att uppföljning av det förebyggande arbetet sker vid 

delårsrapportering i samtliga kommuner. Därtill framgår att 

samverkan följs upp inom ramen för det systematiska kvalitets-

arbetet i Strömstad samt inom ramen för delårsrapportering i 

Munkedal och Sotenäs. Däremot görs ingen uppföljning avseende 

samverkan i Orust kommun.  
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Analys  Förstudien visar att det finns utvecklingsområden avseende 

analysarbete i samband med uppföljning inom samtliga kommuner.  

Roll- och ansvarsfördelning 

samt samverkan mellan 

nämnderna 

Förstudien visar att samverkan inom samtliga kommuner sker 

genom närsjukvårdsgruppen, SIP och SSPF. Därtill visar förstudien 

att roll- och ansvarsfördelningen upplevs som tydlig i Strömstad 

och Sotenäs. Däremot uppges att roll- och ansvarsfördelningen kan 

förtydligas i Orust och Munkedal.  

7.2. Likheter och skillnader mellan kommunerna inom omsorg  

Vi konstaterar flera likheter mellan omsorgsnämnderna avseende det förebyggande arbetet 

och samverkan. Inom samtliga kommuner bedrivs det förebyggande arbetet primärt inom IFO. 

Därtill lyfter samtliga kommuner utvecklingsområden avseende analysarbetet vid uppföljning 

samt roll- och ansvarsfördelning. Vidare sker samverkan i samtliga kommuner genom 

närsjukvårdsgruppen, SIP och SSPF.  

 

Vi noterar flera skillnader, bland annat avseende det förebyggande arbetet, identifierade 

riskgrupper samt styrning och uppföljning. Nedan följer en beskrivning av våra iakttagelser för 

ett antal områden: 

 

Område 
Beskrivning av likheter och skillnader mellan kommunerna 

inom omsorg  

Förebyggande arbete Förstudien visar att det förebyggande arbetet primärt bedrivs inom 

IFO. I Munkedal, Orust och Strömstad ges bland annat stödinsatser 

till vårdnadshavare på kommunernas familjecentraler.  

Riskgrupper  Förstudien visar att kommunerna i varierande utsträckning har 

identifierat särskilda riskgrupper för psykisk ohälsa. Munkedal och 

Strömstad har gjort liknande analyser och identifierat bland annat:  

 Barn som lever i en familj där det förekommer psykisk 

ohälsa/missbruk. 
 Barn som utsatts eller bevittnat våld och andra övergrepp. 

 Barn som inte förmår att komma till/ vara i skolan.  

 Barn i familjer där det förekommer hedersproblematik. 

Även Orust har identifierat barn som lever i familjer där det 

förekommer psykisk ohälsa/missbruk som en riskgrupp. I 

kommunerna ovan bedrivs särskilda insatser riktat till risk-

grupperna. I Sotenäs har förvaltningen identifierat unga kvinnor 

utan sysselsättning som enda riskgrupp. Gruppen kan betraktas 

som snävt avgränsad. Det bedrivs inte några särskilda insatser för 

denna grupp.  

Styrning  Förstudien visar att det förebyggande arbetet i huvudsak styrs på 

liknande sätt i de olika kommunerna. Samtliga kommuner har 

antagit en lokal handlingsplan för psykisk hälsa. Däremot har 

endast socialnämnden i Strömstad tagit fram verksamhetsmål 

kopplat till det förebyggande arbetet.  
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Uppföljning  Förstudien visar att Munkedal, Orust och Strömstad genomför 

uppföljning av det förebyggande arbetet i samband med delårs- 

och årsbokslut. Däremot är det otydligt vilken uppföljning som 

presenteras för omsorgsnämnden i Sotenäs kommun.  

Därtill visar förstudien att endast socialnämnden i Strömstad 

genomför uppföljning avseende samverkan.  

Analys  Förstudien visar att analys vid uppföljning är ett utvecklingsområde 

för samtliga kommuner.  

Roll- och ansvarsfördelning 

och samverkan mellan 

nämnderna 

Förstudien visar att samverkan mellan nämnder i huvudsak sker 

genom närsjukvårdsgruppen, SIP och SSPF. Därtill visar förstudien 

att det finns utvecklingsområden avseende roll- och ansvars-

fördelningen i samtliga kommuner.  
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8. Slutsatser och svar på förstudiens frågor  

8.1. Våra slutsatser  

Förstudien visar att det förebyggande arbetet och samverkan avseende psykisk ohälsa bland 

barn och unga sker på ett delvis likartat sätt i kommunerna. Det framgår att kommunerna till 

stor del har liknande rutiner och organisation kopplat till det förebyggande arbetet och 

samverkan.  

8.2. Sammanfattande svar på förstudiens frågor 

 

Frågeställning Svar  

Vilket förebyggande arbete bedrivs inom 

ansvarig nämnd för att motverka psykisk 

ohälsa bland barn och unga? 

Förstudien visar att kommunernas förebyggande 

arbete primärt bedrivs inom IFO för omsorgs-

nämnderna samt elevhälsa för barn- och utbildnings-

nämnderna. Vi kan konstatera att kommunernas 

nämnder arbetar med delvis olika former av insatser för 

att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.  

Finns det en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning mellan ansvariga 

nämnder i respektive kommun vad gäller 

förebyggande arbete och samverkan? 

Nej. Förstudien visar att det finns utvecklingsområden 

avseende roll- och ansvarsfördelning i samtliga 

kommuner.  

Vilka samverkansformer är respektive 

nämnd involverad i för att motverka 

psykisk ohälsa bland barn och unga? 

Förstudien visar att nämnderna samverkar genom 

respektive kommuns närsjukvårdsgrupp, SIP och 

SSPF.  

Hur fungerar samverkan inom respektive 

nämnd med externa aktörer såsom BUP 

och primärvården? 

Förstudien visar att nämndernas samverkan med 

externa aktörer endast i viss utsträckning fungerar 

ändamålsenligt. Därtill framgår att det finns utvecklings-

områden avseende roll- och ansvarsfördelning för flera 

av nämnderna kopplat till extern samverkan.  

Hur sker uppföljning och analys i 

respektive nämnd avseende 

förebyggande arbete och samverkan? 

Förstudien visar att uppföljning av det förebyggande 

arbetet och samverkan, när tillämpligt i huvudsak görs 

vid nämndernas delårs- och årsbokslut. Däremot 

bedömer vi att det finns utvecklingsområden kopplat till 

analys och uppföljning för flera av nämnderna.  

h 
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8.3. Identifierade risker 

Förstudiens övergripande syfte är att översiktligt kartlägga ansvarig nämnds arbete med 

psykisk ohälsa bland barn och unga i respektive kommun. Utifrån förstudiens resultat har ett 

antal risker identifierats inom respektive kommun och nämnd:  

Munkedals kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 

 Risk för en otydlig roll- och ansvarsfördelning gällande det förebyggande arbetet och 

samverkan mellan ansvariga nämnder.  

 Risk för att de insatser som erbjuds i kommunen inte görs kända bland kommunens 

invånare.  

 Risk för bristande samverkan med externa aktörer, exempelvis primärvård och BUP.  

 Risk för otillräcklig analys vid uppföljning.  

 

Välfärdsnämnden  

 Risk för otillräcklig styrning från nämnd.  

 Risk för en otydlig roll- och ansvarsfördelning gällande det förebyggande arbetet och 

samverkan mellan ansvariga nämnder.  

 Risk för att de förebyggande insatser som erbjuds i kommunen inte görs kända bland 

kommunens invånare.  

 Risk för bristande samverkan med externa aktörer, exempelvis primärvård och BUP.  

 Risk för otillräcklig analys vid uppföljning.  

 
Orust kommun  
Kommunstyrelsen  

 Risk för otydlig roll- och ansvarsfördelning och bristande samverkan mellan 

förvaltningarna.  

 Risk för bristande uppföljning avseende samverkan.  

 Risk för otillräcklig analys vid uppföljning.  

Sotenäs kommun 
Utbildningsnämnden  

 Risk för otillräcklig styrning från nämnd.  

 Risk för otillräcklig analys vid uppföljning.  

 Risk för att insatser som beslutats genom SIP inte genomförs.  

Omsorgsnämnden  

 Risk för att grupper med särskild risk att utveckla psykisk ohälsa inte erbjuds 

särskilda insatser. 

  Risk för en otydlig roll- och ansvarsfördelning gällande det förebyggande arbetet och 

samverkan mellan ansvariga nämnder.  

 Risk för bristande uppföljning.  

 Risk för otillräcklig analys vid uppföljning.  

 Risk för bristande samverkan med utbildningsnämnden och ungdomsmottagningen.  

 

Strömstads kommun  
Barn- och utbildningsnämnden  

 Risk för att grupper med särskild risk att utveckla psykisk ohälsa inte erbjuds 

särskilda insatser  
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 Risk för en otydlig roll- och ansvarsfördelning gällande det förebyggande arbetet och 

samverkan mellan ansvariga nämnder.  

 Risk för otillräcklig analys vid uppföljning.  

 Risk för otydlig arbetsfördelning kopplat till samverkan inom förvaltningen. 

 
Socialnämnden  

 Risk för otillräcklig styrning från nämnd.  

 Risk för att roll- och ansvarsfördelning uppfattas som otydlig mellan berörda nämnder 

och förvaltningar och av kommunens invånare.  

 Risk för bristande uppföljning. 

 Risk för otillräcklig analys vid uppföljning.  

 
 
Göteborg den 26 februari 2020 

  

 

 
Johan Palmgren  Lydia Andersson 
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor 

 

 
 
 
 

Liselott Daun 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare   
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Bilaga 1: Källförteckning 

Västra Götalandsregionen  

 Handlingsplan för psykisk hälsa 

2018–2020. 

 Västbus reviderade riktlinjer 2012. 

 
Munkedals kommun  
Barn- och utbildningsnämnden  

 Systematiskt kvalitetsarbete: 

Central barn- och elevhälsa 

familjecentral Munkedals kommun, 

utvärdering läsår 2018–2019. 

 Lokal handlingsplan för psykisk 

hälsa 2019–2021. 

 Elevhälsoplan: Riktlinjer för arbetet 

i Munkedals kommun 2019–2020. 

 ELOF-plan. 

 Detaljbudget 2019. 

 Delårsrapport april 2019.  

 
Välfärdsnämnden 

 Lokal handlingsplan för psykisk 

hälsa 2019–2021. 

 Samverkansavtal – familjecentral. 

 Delårsrapport april 2019.  

 Verksamhetsberättelse 

Familjecentralen Skatten i 

Munkedal 2018. 
 
Orust kommun 
Kommunstyrelsen  

 Barn- och elevhälsoplan 2016. 

 Detaljbudget 2019. 

 Verksamhetsberättelse för 

elevhälsans medicinska insats 

2018.  

 Uppföljning av internkontrollplan 

2019 för Sektor lärande. 

 Individ- och familjeomsorg 2019–

2024 – plan. 

 Lokal plan för psykisk hälsa. 

 
Sotenäs kommun 
Utbildningsnämnden 

 Elevhälsoplan för Sotenäs 

kommun. 

 Handlingsplan för ökad 

skolnärvaro. 

 Verksamhetsplan 2019. 

 Redovisning systematiskt 

kvalitetsarbete 2018–2019 

elevhälsan. 

 Bokslutsrapport april 2019. 

 Lokal handlingsplan för psykisk 

hälsa. 

 
Omsorgsnämnden  

 Strategisk plan för Sotenäs 

kommuns folkhälsoarbete.  

 Bokslutsrapport april 2019. 

 Intern budget 2019. 

 Verksamhetsplan 2019. 

 Lokal handlingsplan för psykisk 

hälsa. 

 

Strömstad kommun  
Barn- och utbildningsnämnden 

 Barn- och elevhälsoplan. 

 Lokal handlingsplan för psykisk 

hälsa. 

 Strömstad budget 2019. 
 
Socialnämnden 

 Samverkansavtal avseende 

familjecentralen resurscentrum i 

Strömstad kommun. 

 Samverkansavtal Barnahus 

Uddevalla. 

 IFO samrådsrutin Barnahus 

Uddevalla. 

 IFO samverkansavtal tjejjouren 

Strömstad. 

 IFO samverkansavtal 

ungdomsmottagning. 

 SSPF Strömstad. 

 Rutin mellan barn och unga sam 

socialpsykiatri. 

 Rutin mellan ekonomiskt bistånd 

och barn och unga. 

 Rutin mellan missbruk och barn 

och unga. 

 Rutin för uppdrag från IFO 

barn/unga och resursteam IFO. 

 Socialnämndens mål 2019.
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  2020-06-05 Dnr: VFN 2020-61
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Svar till kommunrevisionen - Välfärdsnämndens 
arbete med kompetensförsörjning 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens svar och överlämnar svaret till 
kommunrevisionen.  
 

Sammanfattning 
Claes Hedlund, kommunrevisor, inkom med frågeställning gällande 
Välfärdsförvaltningen strategiska arbete med kompetensförsörjning samt vilka 
utmaningar som kvarstår. 

Välfärdssektorn i Sverige står inför en framtida utmaning gällande 
kompetensförsörjning, främst inom vård och omsorg. Munkedal har i dagsläget inga 
problem med kompetensförsörjning med undantag av en kommundel, Hedekas. 

Inom vård och omsorg består baspersonalen nästan till 100% av utbildade 
undersköterskor. För att möta framtidens utmaningar arbetar förvaltningen 
strategiskt på flera plan för att säkerställa kompetensförsörjningen. 

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ekonomiska konsekvenser kan medföras vid införande av Heltidsresan 

Inga ytterligare konsekvenser 
   
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunrevision 
Claes Hedlund 
 

Catarina Dunghed 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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 VÄLFÄRDSNÄMNDEN  
  
 
 
     

Svar till kommunrevision gällande välfärdsnämndens 
arbete med kompetensförsörjning  
 
Välfärdssektorn i Sverige står inför en framtida utmaning gällande 
kompetensförsörjning, främst inom vård och omsorg. Munkedal har i dagsläget inga 
problem med kompetensförsörjning med undantag av en kommundel, Hedekas. 

Inom vård och omsorg består baspersonalen nästan till 100% av utbildade 
undersköterskor. För att möta framtidens utmaningar arbetar förvaltningen 
strategiskt på flera plan för att säkerställa kompetensförsörjningen. 

Låt fler jobba mer. Heltid som norm inom välfärdssektorn medför att 
rekryteringsbehovet kan minska om fler medarbetare arbetar heltid eller fler 
timmar än i dag. I förvaltningen pågår ett arbete för att starta igång ”Heltidsresan” 
för att möjliggöra för fler medarbetare att arbeta heltid.  

Arbete med sjukskrivningar. Välfärdsförvaltningen har höga sjukskrivningstal 
och vi behöver utreda orsaker till den omfattande sjukfrånvaron. Vi behöver 
bedriva ett proaktivt arbete för att möjliggöra för vår personal att hålla sig friska. Vi 
behöver även arbeta mer aktivt med rehabiliterande åtgärder för att få sjukskriven 
personal tillbaka i arbete.  

Använd kompetensen på rätt sätt. Genom att organisera arbetet annorlunda 
kan både personal och verksamhet utvecklas och resurser användas mer effektivt. 
Det krävs ett nytt tänk om vem som gör vad. Förvaltningen har som ambition att 
göra en fördelning mellan olika yrkesgrupper och därmed möjliggöra att rätt 
kompetens används till rätt uppgifter. Uppdelningen av arbetsuppgifter medför 
även att en möjlighet till sysselsättning skapas för fler.   

Skapa en karriärväg. Genom att fler människor får möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden genom arbetsuppgifter som bedöms kunna utföras av personer 
utan krav på utbildning skapas en möjlighet till att fånga upp personer med 
intresse för vård och omsorg.  Dessa personer kan, om de bedöms av arbetsgivaren 
som lämpliga, erbjudas en valideringsutbildning till undersköterskor genom en 
kompetenssamverkan inom SML. Det finns även möjlighet att fortsätta 
karriärvägen genom utbildning till sjuksköterska via Högskolan Väst.  

Attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda heltidstjänster, använda kompetensen 
på rätt sätt och skapa en karriärväg för outbildad personal så skapar vi ett positivt 
varumärke som kommun som lockar kompetens till oss och medför en god 
personalförsörjning. 
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De utmaningar som kvarstår är införandet av en ny yrkeskategori i form av 
serviceassistenter samt Heltidsresan. Serviceassistenter planeras utföra 
arbetsuppgifter som inte kräver en kvalificerad yrkesutbildning. För att komma 
vidare i denna fråga så behövs ett kommunövergripande beslut gällande införande 
av servicetjänster, då denna yrkeskategori skall införas i samtliga förvaltningar. 
Heltidsresan är i sin linda och projektledare är tillsatt.  

 
 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärdsförvaltningen 
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Munkedals kommun 
Kommunrevisionen 

Munkedal den 12 mars 2020 

Till välfärdsnämnden 

MUNKEDALS KOMMUN 
Välfärdsnämnden 

2020-03-23 

Dnr 

Angående välfärdsnämndens arbete med kompetensförsörjning 

Kommunrevisionen konstaterar att det under ett flertal tillfällen under 2019 har framkommit 

att det är en utmaning för välfärdsnämnden att rekrytera och säkerställa 

kompetensförsörjning. Kommunrevisionen önskar svar på frågan hur välfärdsnämnden 

bedriver det strategiska arbetet med kompetensförsörininq och vilka utmaningar som 

kvarstår. Skrivelsen översänds med önskemål att senast den 12 juni 2020 erhålla ett svar på 

ovanställd fråga. 

För kommunrevisionen 

~edlund 

Ordförande 
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  2020-06-18 Dnr: 2020-91 

     

 Välfärdsnämnden  
                                        

Tidsplan för färdigställande av äldreomsorgsprogram 
Remissutskick 
 
18 juni -  Äldreomsorgsprogrammet utskickas för synpunkter till: 
  
Välfärdsnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunala pensionsrådet (KPR)  
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KHR)  
 
Måndag 10 augusti - Synpunkter på äldreomsorgsprogrammet ska vara inlämnade. 
I rubriken ska det tydligt framgå att det gäller synpunkter på programmet. 
 
Synpunkter inlämnas till:  
e-post: kommun@munkedal.se  
brev: Munkedals kommun, 455 80 Munkedal 
besök: Inlämnas till medborgarservice, som vidarebefordrar det till registrator VFN. 
 
Tisdag 11 augusti - Registrator VFN skickar inkomna synpunkter till Monica 
Nordqvist för sammanställning av materialet till VFN och som vidarebefordrar 
synpunkterna till Eva Kläppe och Catarina Dunghed. 
 
Till Välfärdsnämnden - extra möte - onsdag 26 augusti 
 
Måndag 17 augusti kl 10.00 – Färdigställt material ska vara klart till 
nämndsekreterare / beredning 
 
Tisdag 18 augusti – Beredning med presidiet VFN 

Onsdag 19 augusti – Kallelse till VFN 26 augusti publiceras på hemsidan 
 
Onsdag 26 augusti – Välfärdsnämnden extra möte (beslutas VFN 2020-06-18) 

 
Till Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige 
 
Måndag 31 augusti – Sista dag för inlämnande av ärenden (till KS)  

Måndag 14 september – Kommunstyrelsens möte 
 
Måndag 28 september – Kommunfullmäktiges möte 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-06-09 

 
Dnr: VFN 2020-000021 

  

Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut maj 2020 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 
2020-05-01 – 2020-05-30  

Sammanfattning 
 Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4, att beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande 
möte. 
 
Upprättad redovisning visar välfärdsförvaltningens anmälda delegationsbeslut under 
perioden 2020-05-01 – 2020-05-31.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ytterligare konsekvenser. 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN 
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Välfärdsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 
Datum 
2020-05-01 – 2020-05-31 

 

  

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2020-05-29 2016 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 

- Besluta om insatser bistånd under 
perioden 2020-05-01 -- 2020-05-
31. Avseende hemtjänst, 
korttidsboende, trygghetslarm, 
boendestöd mm. 
 

Elise Andersson  

2020-05-25 2028 EXP Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 
- Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2020-05-20 §§ 
61 - 74 
 

Monica Nordqvist  

2020-05-07 1925 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-04-23 § 19 
- Besluta om insatser bistånd under 
perioden 2020-04-01 -- 2020-04-
31. Avseende hemtjänst, 
korttidsboende, trygghetslarm, 
boendestöd mm. 
 

Elise Andersson  
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Bistånd / hemtjänsten
Dec Jan Feb Mar April Maj

Centrum

Antal 63st 62st 60st 58st 57 58

Egenvård 36 36 30 30 31 31

Beviljad hemtjänst 1685 1665 1614 1572 1536 1489

Totalt 1721 1701 1644 1602 1567 1520

Stale

Antal 23st 26st 26st 28st 26 27

Egenvård 2 3 2 2 1 1

Beviljad hemtjänst 638 643 652 684 708 756

Totalt 640 646 654 686 709 757

Ytter

Antal 42st 40st 44st 44st 41 42

Egenvård 21 29 30 30 29 29

Beviljad hemtjänst 1189 1204 1313 1331 1348 1586

Totalt 1210 1233 1343 1361 1378 1615
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Forts. Bistånd / hemtjänsten 

Dingle

Antal 37st 36st 36st 34st 30 28

Egenvård 48 48 27 22 22 22

Beviljad hemtjänst 1182 1187 1070 926 854 860

Totalt 1230 1235 1097 956 876 882

Hällevadsholm

Antal 22st 24st 25st 27st 26 24

Egenvård 18 23 23 20 18 18

Beviljad hemtjänst 505 551 651 664 614 647

Totalt 523 574 674 684 632 665

Hedekas

Antal 32st 34st 32st 33st 30 30

Egenvård 18 21 23 15 15 15

Beviljad hemtjänst 816 841 848 645 831 755

Totalt 834 862 871 860 846 770

•
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Hemtjänsten feb-mars: En sänkning 
av timmar.

Beskrivning av hemtjänsttimmar april 2020 :

• Antal brukare – minskat med 2 pers- 208 st

• Egenvårdsuppdrag från primärvård och 
slutenvård, ny rutin införs – kommer att tas i 
nästkommande FLG.

• Majoriteten av personer som beviljats på SÄBO 
väntar hemma – vårdkrävande
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Övrig äldreomsorg

Bo listan:

• 4 personer på listan (två av dem är erbjudna och tackat ja)

• 1 personer står på överflyttning

• Nyansökningar: 2st

Historik

• Korttidsbeslut 9st     (17,13)

• Säbo beslut 3st (6,2,3)

• Växelvård 3st (1,1,1)

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

• Inga betaldagar. 
48% tas hem planerad dag för utskrivning, vilket är en försämring, rent statistiskt. Detta med grund i att det är stora svårigheter 
att få rätt information från sjukhuset – vilket ligger till grund för hela processen med trygg och säker hemtagning från 
slutenvården. 
Frågan är lyft till primärvårdschef som återkommer med information om åtgärd, förändring.

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

• Utvecklingsarbete med mål att ta hem alla den dag då de är utskrivningsklara.
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Avdelning Stöd
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IFO
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Ekonomiskt bistånd

År 2019 Etablering Totalt antal barn 0-17
Månad Antal hushåll Summa total Varav unga vuxna Summa Antal hushåll Summa i samtliga hushåll

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

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

enl Socialstyrelsen

Januari 119 1 062 983 14 126 609 6 42 958 81
Februari 113 877 500 18 122 747 8 44 477 77
Mars 121 1 055 321 21 159 765 7 49 162 76
April 120 1 097 113 22 180 374 4 13 559 82
Maj 120 948 182 26 188 882 2 9 509 75
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