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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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2019-05-10 Dnr: VFN 2019-4 

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Ändring i välfärdsnämndens delegationsordning – 
förordnande enligt 43 § punkt 2 Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att förordna följande personer i socialjouren i Uddevalla 
kommun att handlägga ärenden enligt 43 § punkt 2 LVU, nummer 2.68 i nämndens 
delegationsordning; 

Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Eva Nilsson, Gustaf Lundell och Gunilla 
Gustafsson Ek.  
Vikarier i socialjouren: Solveig Larsson och Annelie Berntsson Berg. 

Förordnandet gäller från och med 2019-05-23. 

Sammanfattning 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem, alltså 
en namngiven person, som nämnden beslutat att uppdraget ska anförtros till.  
Det räcker således inte att ange behörighet hos en ledamot eller anställd som har en 
viss befattning. Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är därmed personlig. 

Munkedals kommun har sedan tidigare ett väl upprättat samarbete med socialjouren 
i Uddevalla kommun som har personliga förordnanden från välfärdsnämnden. 
Socialjouren bistår Munkedal vid akuta situationer inom Individ- och 
familjeomsorgens verksamhetsområden, som inträffar vid kvällar, nätter och helger. 

Då en person i socialjouren nu gått i pension och en annan slutat sin tjänstgöring, 
behöver förordnande nr 2.68 i delegationsordningen ses över gällande 43 § punkt 2 
LVU. Behov finns att ge förordnande även till socialjourens två frekventa vikarier. 

Se utdrag ur välfärdsnämndens delegationsordning nummer 2.68 nedan. 

Beslutet expedieras till: 
Clarie Engström, avdelningschef IFO 
Socialjouren i Uddevalla 
Nämndsekreterare välfärdsnämnden 

Clarie Engström 
 

Catarina Dunghed 
Avdelningschef Förvaltningschef 
Individ- och familjeomsorg Välfärdsförvaltningen 
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2.68 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU, samt 
återkallande av polishandräckning 

(notering: Kompletterande beslutanderätt: 
Beslutanderätten får användas när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att 
fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde) 

Förordnande: Enligt 43 § 2 p LVU ska 
polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på 
begäran av socialnämnden, någon ledamot eller 
tjänsteman som nämnden förordnat, genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd 
av denna lag, d.v.s. en handräckningsbegäran. 
JO har uttalat att ett förordnande skiljer sig från 
delegation på så sätt att det ska framgå vem 
som nämnden har bestämt att uppgiften ska 
anförtros till. Beslutet skiljer sig således från 
delegation genom att det inte är tillräckligt att 
ange att behörigheten tillkommer en anställd 
som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det 
angivna kravet på hur ett förordnande ska vara 
utformat.  
Rätten att begära polishandräckning enligt LVU 
är alltså personlig. 

43 § 2 
p. LVU

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2019-01-10 § 4:   
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, eller 
vid förfall av denne, andre vice 
ordförande Karl-Anders Andersson 

Avdelningschef Clarie Engström,  
Förvaltningschef Catarina Dunghed 

Socialsekreterare som idag har 
förordnande i socialjouren: 
Carina Gustavsson,  
Marika Axelsson,  
Håkan Hansson,  
Solveig Larsson 
Eva Nilsson 

Ändring till följande personer 
för förordnande i socialjouren 
från och med 2019-05-23: 

Fast anställd personal: 
Carina Gustavsson, 
Marika Axelsson, 
Eva Nilsson 
Gustaf Lundell,*  
Gunilla Gustafsson Ek* 

Vikarier i socialjouren: 
Solveig Larsson 
Annelie Berntsson Berg* 

*har inte förordnande sedan
tidigare
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2019-05-08 Dnr: VFN 2019-87

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Maria Länström 
Kvalitetsutvecklare 
Välfärdsförvaltningen 

Fastställande av ”Regler för hantering av 
missförhållanden enligt Lex Sarah” 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa styrdokumentet ”Regler för hantering av 
missförhållanden enligt Lex Sarah”. 

Sammanfattning 
Lex Sarah är ett sammanfattande namn för de bestämmelser som reglerar anställdas 
med fleras skyldighet att rapportera ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett 
missförhållande enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

Bestämmelserna om lex Sarah omfattar även skyldigheten att utreda, avhjälpa och 
undanröja ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande samt att 
anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Den nämnd som ansvarar för verksamhet inom socialtjänst eller enligt lagstiftningen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade ska fastställa och dokumentera 
rutiner för hur arbetet med lex Sarah ska fullgöras. I Munkedals kommun är 
välfärdsnämnden ansvarig nämnd.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Catarina Dunghed, Förvaltningschef 
Maria Länström, Kvalitetsutvecklare 

Catarina Dunghed 
 Förvaltningschef 
Välfärdsförvaltningen 
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1. Inledning 
 

Lex Sarah är ett sammanfattande namn för de bestämmelser som reglerar 
anställdas med fleras skyldighet att rapportera ett missförhållande eller en påtaglig 
risk för ett missförhållande enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 

Bestämmelserna om lex Sarah omfattar även skyldigheten att utreda, avhjälpa och 
undanröja ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande samt att 
anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Den nämnd som ansvarar för verksamhet inom socialtjänst eller enligt 
lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska fastställa och 
dokumentera rutiner för hur arbetet med lex Sarah ska fullgöras. I Munkedals 
kommun är välfärdsnämnden ansvarig nämnd.  

1.1. Syfte 
Rapporteringen av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden är en 
viktig del av socialtjänstens systematiska kvalitetsarbete. Bestämmelserna om lex 
Sarah ska hjälpa verksamheten att utveckla sin kvalitet och komma till rätta med 
brister i den egna verksamheten så att inte liknande missförhållanden uppstår igen. 
Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den 
verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. 

1.2. Lagstiftning 
Detta regeldokument grundar sig på 14 kap. 2–7 §§ socialtjänstlagen (2001:43), 
SoL, och 23 e och 24 a–24 g §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:5) om lex Sarah. 

1.3.  Tillämpningsområde 
Bestämmelserna om lex Sarah ska tillämpas både vid handläggning av ärenden och 
vid genomförande av insatser. Anställdas skyldighet att rapportera gäller alla 
händelser som ingår i de kontakter som en enskild har med socialtjänsten. Det vill 
säga från det att den enskilde ansöker om en insats och sedan under den tid som 
insatser med stöd av SoL och LSS pågår. Även verksamhet inom SoL som är 
uppsökande och förebyggande eller stödinsatser som förmedlas utan föregående 
biståndsprövning (service) omfattas av bestämmelserna. 

1.3.1. Yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 
Den som i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, på uppdrag eller genom 
avtal, fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska informera välfärdsnämnden om de 
rapporter han eller hon har tagit emot. Informationen ska lämnas inom en vecka 
efter det att rapporten tagits emot och ska rapporters löpande under året. Detta 
gäller oavsett om insatser sker enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 
LOU, eller om insatserna tillhandahålls enligt lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem, LOV. 

1.3.2.  Personlig assistans 

Den som får ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS eller 
assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB) kan välja att 
själv anställa sina personliga assistenter eller låta assistenterna vara anställda av 
en juridisk person (till exempel aktiebolag, förening eller kooperativ). I de fall den 
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assistansberättigade själv anställer sina assistenter omfattas verksamheten inte av 
bestämmelserna om lex Sarah. Om den assistansberättigade däremot låter de 
personliga assistenterna vara anställda av en juridisk person, såsom kommunen, 
omfattas insatsen av bestämmelserna om lex Sarah. 

 

1.3.3.  Legitimerad personal 

Inom socialtjänsten omfattar bestämmelserna om lex Sarah i regel inte legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal. Legitimerad personal bör dock alltid informera 
närmsta ansvarig chef inom socialtjänsten om det inträffade. Ansvarig chef 
rapporterar därefter händelsen. Om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
förutom hälso- och sjukvårdsuppgifter utför uppgifter inom socialtjänsten omfattas 
de dock av bestämmelserna om lex Sarah. 

1.4. Ansvarsfördelning 
 

ANSVARIG UPPGIFT 
Alla anställda Skyldighet att medverka till god 

kvalitet i verksamheten, 
uppmärksamma, rapportera 
avvikelser och brister.  
 

Enhetschef/Chef i beredskap Implementering av rutin, 
säkerställande av rutinföljsamhet i 
verksamheten. Skyldighet att vidta 
omedelbara åtgärder.  
Mottagare av rapport/avvikelse. 
Första utredning 

Avdelningschef Implementering av rutin, 
säkerställande av rutinföljsamhet i 
verksamheten.  
 

Förvaltningschef Ansvarig för fördjupad utredning. 
Utser utredare och föredragare till 
nämnd. Beslutsfattare om allvarligt 
missförhållande eller risk för 
allvarligt missförhållande.  

Välfärdsnämndens myndighetsutskott 
 

Ytterst ansvarig för Lex Sarah 
utredning samt beslutsfattande att 
utredning är färdig för IVO 
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2. Rapporteringsskyldigheten 
Anställda med flera ska genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 
missförhållanden som rör den som får eller kan komma ifråga för insatser i 
verksamheten. 

2.1. Vem ska rapportera? 
• Anställd inom socialtjänst inklusive verksamhet enligt LSS 

• Uppdragstagare - ledsagare, kontaktperson, kontaktfamilj, jourhem eller inhyrd 
personal från bemanningsföretag  

• Praktikant eller motsvarande under utbildning  

• Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 

Däremot har frivilligarbetare, familjehemsförälder, tillfälligt inhyrd personal 
(exempelvis hantverkare), anhöriga, god man eller förvaltare inte någon 
rapporteringsskyldighet. 

2.2. Vad ska rapporteras? 
Missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som inträffat i den egna 
verksamheten ska rapporteras.  

Med missförhållande avses såväl utförda handlingar, som handlingar som någon av 
försummelse eller av annat skäl struntat i att utföra, och som innebär eller har 
inneburit ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet, fysiska 
eller psykiska hälsa. Med påtaglig risk för missförhållande avses en uppenbar och 
konkret risk, som om det inträffat, hade medfört konsekvenser för den enskilde.  

I tabell 1 och 2 beskrivs exempel på missförhållanden. 

Brister Exempel 
Bemötande När avsteg görs från respekten för den enskildes 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. 
 

Rättssäkerhet Bristande dokumentation i beslut/ genomförandeplan, 
hantering av personuppgifter på felaktigt sätt etc. 
 

Utförande av insats Insats utförs på ett felaktigt sätt eller inte alls 
 

Fysisk miljö, utrustning och 
teknik 
 

Trasiga handtag, trygghetslarm eller 
verksamhetssystem som inte fungerar 
 

Tabell 1 – Exempel på brister 
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Insatser enligt SoL och LSS bygger på frivillighet. Det innebär att de inte kan ges 
mot den enskildes vilja. Dessa lagar innehåller inga bestämmelser som tillåter 
användning av tvångsåtgärder eller inlåsning. 

Övergrepp Exempel 
Ekonomiska Stöld av egendom eller pengar 

 
Fysiska Slag, hårdhänt handlag, nypningar etc. 

 
Psykiska Hot om bestraffning, trakasserier, kränkande 

bemötande direkt eller indirekt (via internet etc.) 
 

Sexuella  Kroppsliga och psykiska (anspelningar) övergrepp 
 

Tabell 2 – Exempel på övergrepp 

 

 

2.3. När ska rapportering ske? 
Rapportering ska ske genast när den som omfattas av rapporteringsskyldigheten 
uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk 
för missförhållande. 

2.3.1. När man inte är i tjänst (ledig, semester etc.) 

Det finns inga bestämmelser som säger att man måste fullgöra 
rapporteringsskyldigheten när man inte är i tjänst. Däremot omfattar 
rapporteringsskyldigheten även sådant som man fått kännedom om när man inte 
varit i tjänst. Det innebär att rapporteringsskyldigheten ska fullgöras omgående när 
man åter är i tjänst. 

2.4.  Hur går det till att rapportera? 
De flesta av välfärdsförvaltningens verksamheter har möjlighet att registrera 
avvikelser i verksamhetssystemet. I verksamhetssystemet redovisas händelsen för 
närmsta chef som tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att 
analysera händelsen. Om den första analysen påvisar att det behövs fördjupad 
utredning används blanketten ”Rapport om missförhållande eller risk för 
missförhållande” (se bilaga 1). De personer som ej har tillgång till 
avvikelsesystemet men som omfattas av rapporteringsskyldigheten använder alltid 
denna blankett. Blanketten kan även användas utan föregående 
avvikelserapportering i verksamhetssystemet. Om händelsen inte är personbunden 
används också denna blankett.  

Blanketten finns tillgänglig på Insidan.  

Rapportören skriver under blanketten och lämnar till närmaste chef, eller om 
lämpligt annan chef inom förvaltningen. Mottagande chef gör bedömning om 
eventuella omedelbara åtgärder, antecknar dessa på blanketten och skriver sedan 
under blanketten. Rapportmottagaren ansvarar för att berörda (både personal och 
enskild) ges information. Blanketten lämnas till förvaltningschef för 
Välfärdsförvaltningen eller annan person utsedd av förvaltningschefen. 
Förvaltningschef ansvarar för att rapporten utreds av lämplig person. 
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2.4.1. Anonym rapportering 

Den som rapporterar anonymt har inte fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt 
bestämmelserna i Lex Sarah.  

Får verksamheten en anonym rapport ska den dock tas emot och hanteras enligt 
ordinarie rutin. 

2.5. Om chef/utredare berörs av missförhållandet och 
jävssituationer 

Den som utreder ett missförhållande eller en risk för missförhållande bör uppfattas 
som neutral och opartisk. Berörs närmsta chef av ett missförhållande eller en 
påtaglig risk för ett missförhållande ska rapportering ske till överordnad chef. 
Rapportering sker i dessa fall initialt muntligt. Rapportmotagaren ansvarar för att 
informationen dokumenteras. Förvaltningschefen ansvarar för att utredningen 
utförs av en neutral och opartisk part. Alla avslutade utredningar redovisas löpande 
för nämnd. Anser nämnden att utredningen ej fullgjorts kan nämnden besluta att 
återuppta utredning.  

2.5.1. Vem är jävig? 

Enligt 6 kap. 28, 29 och 30 §§ kommunallagen (2017:725), KF, samt 16, 17 och 18 
§§ förvaltningslagen (2017:900), FL, är den som ska handlägga ett ärende jävig 
om: 

1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli 
påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, 

2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller 
ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av 
beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, 

3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en 
annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som 
myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller 

4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes 
opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. 

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 

2.6.  Information till rapporteringsskyldiga 
Ansvarig närmsta chef ansvarar för att ge information om lex Sarah-rutin och 
rapportering, både muntligen och skriftligen, vid nyanställning eller påbörjad 
praktikperiod. Informationen bör sedan ges fortlöpande, dock minst en gång per år.  
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3. Skyldighet att avhjälpa och undanröja 
Ansvarig chef ansvarar för att bedöma och vidta de omedelbara åtgärder som krävs 
för att avhjälpa och undanröja missförhållandet. Åtgärderna ska dokumenteras. 
Närmsta chef ansvarar vidare för att göra polisanmälan om så är relevant. Analys 
av missförhållandet ska göras omgående, utgå från ” Rutin för hantering av 
avvikelser och tillbud”. Är händelsens allvarlighetsgrad minst 3 eller 4 ska kontakt 
tas med Medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS), om det rör medicinska tillbud 
och med avdelningschef. Om konsekvensen är katastrofal (4) eller om den 
sammanvägda allvarlighetsgraden är 10 eller mer ska information om händelsen 
omgående lämnas till förvaltningschef för fördjupad utredning. 

3.1.  Dokumentera i verksamhetssystemet 
Utgå från ” Rutin för hantering av avvikelser och tillbud”. Ansvarig chef registrerar 
vilka åtgärder som vidtagits i verksamhetssystemet med anledning av rapporten. 
Dokumentera vid behov att kontakt med MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
skett eller att rapporten lämnats vidare för fördjupad utredning. 

3.2.  Dokumentera i pappersformat 
Ansvarig närmsta chef dokumenterar på blanketten ”Rapport om missförhållande 
eller risk för missförhållande” vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
rapporten.  

3.3.  Information till enskild 
Vid fördjupad utredning, ska närmsta chef kontakta den enskilde eller dennes 
ställföreträdare och informera om att utredning kommer att ske. Detta registreras 
på blanketten ”Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande” samt i 
den enskildes journal i verksamhetssystemet. Närmsta chef ansvarar för att ha 
kontakt med den enskilde under utredningstiden och stödja den enskilde vid behov. 
Närmsta chef ansvarar vidare för att informera den enskilde om vad utredningen 
slutligen resulterat i. Dokumentera kontakt i den enskildes journal. I de fall den 
enskilde inte informerats ska skälen till detta dokumenteras. 

3.4.  Information till berörd personal 
Rapporterade händelser och åtgärder ska diskuteras i personalgrupp, förslagsvis i 
samband med team- eller arbetsplatsträffar (APT). Vid de tillfällen en rapport 
lämnas för fördjupad utredning ska information om det lämnas till berörd personal.  

När en fördjupad utredning är klar ska resultatet av den diskuteras på APT. 

3.5.  Stöd till berörd personal 
Ansvarig närmsta chef ansvarar för att vid behov ge stöd till den enskilde, den 
personal som rapporterat och den personal som rapporten berör. I 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns information om arbetsgivarens skyldigheter när 
det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och skyldighet att tillhandahålla krisstöd 
till anställda. 
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4. Att utreda ett missförhållande 
Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som har 
rapporterats ska dokumenteras och utredas utan dröjsmål. Händelseförloppet och 
påverkande faktorer ska kartläggas. Utredningen ska ske noggrant. En utredning 
ska dock inte vara mer omfattande än vad omständigheterna kräver. Vad som 
rapporterats avgör utredningens omfattning. 

Syftet med utredningen är att förstå varför missförhållandet kunde inträffa i 
verksamheten, inte att peka ut en enskild som syndabock. Utredningen ska ha ett 
tydligt verksamhetsfokus, till skillnad från individfokus.  

4.1.  Dokumentera i verksamhetssystemet 
Ansvarig närmsta chef ansvarar för att utreda, bedöma, besluta och i 
förekommande fall avsluta rapporterade avvikelser. Utgå från ” Rutin för hantering 
av avvikelser och tillbud”.  

4.2. Dokumentera i pappersformat 
I de fall en första bedömning leder fram till att en fördjupad utredning görs 
hanteras utredningen i pappersformat. Mall för utredning finns på Insidan. 
Förvaltningschefen beslutar vem som utreder i varje enskilt ärende.  

4.3.  Vad utredningen ska innehålla 
Av utredningen ska det framgå när rapporten tagits emot, hur missförhållandet 
eller risken för missförhållande uppmärksammats, om något liknande inträffat i 
verksamheten tidigare och i så fall varför det hänt igen och en bedömning om 
något liknande skulle kunna inträffa igen. 

Vidare ska utredningen beskriva 

• vad som hänt 

• varför det hänt 

• vilka akuta åtgärder har vidtagits 

• resultatet av allvarlighetsbedömning 

• vilka åtgärder som har planerats för att en liknande situation inte ska uppstå igen 

För varje uppgift som dokumenteras under utredningens gång ska det framgå vilket 
datum den inhämtades, varifrån den kommer, vad som är faktiska omständigheter 
och vad som är bedömningar samt namn och befattning på den som dokumenterat 
uppgiften. 

4.3.1. Frågor att ställa 

För att få reda på vad som hänt behöver den som utreder rapporten tala med den 
enskilde, den som lämnat rapporten och de som varit involverade i händelsen. 
Ibland kan kollegor eller tidigare chefer behöva kontaktas. I de fall kontakt med 
andra myndigheter behövs, krävs som regel den enskildes samtycke. 

Bakomliggande orsaker till missförhållandet, alltså varför det hänt kan vara brister i 
kommunikation och information, utbildning och kompetens, styrdokument, 
omgivning och organisation eller teknik. Ytterligare stöd för utredning finns i 
”Handbok för tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah” från Socialstyrelsen. 
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4.4.  Beslut 
Om det snabbt går att konstatera att en avvikelse inte är en fråga om ett 
missförhållande kan utredningen stanna vid det. Det vill säga när det rapporterade 
inte är eller har varit ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildes liv, 
säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa. Eller om den rapporterade risken ses som 
obetydlig eller oklar. Detta dokumenteras i verksamhetssystemet enligt ”Rutin för 
hantering av avvikelser och tillbud”. Ärendet avslutas i samband med att 
enhetschef signerar avvikelsen i verksamhetssystemet.  

Vid beslut om att inleda fördjupad utredning följer beslutsfattandet gällande 
delegationsordning. Delegationsordningen finns tillgänglig på Hemsidan.  

Alla fördjupade utredningar diarieförs och redovisas löpande efter avslutad 
utredning för välfärdsnämndens myndighetsutskott.   

5. Anmälningsskyldighet 
Om den rapporterade händelsen bedöms som allvarlig ska händelsen omgående 
anmälas till IVO. Nämnden ansvarar för anmälan till IVO. Den utredning som 
genomförts ska bifogas anmälan. Anmälan ska diarieföras. 

Om utredningen inte har avslutats när anmälan till IVO görs, ska utredningen 
lämnas in så snart den är klar, dock senast två månader efter det att anmälan 
gjorts. 

Anmälan görs på särskild blankett som återfinns på IVO:s hemsida. 

6. Redovisning till nämnd 
En sammanställning och analys av samtliga registrerade avvikelser 
(missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden samt vårdskador och 
risk för vårdskador samt synpunkter och klagomål) redovisas årligen till 
välfärdsnämnden via patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen.  

De ärenden en fördjupad utredning inletts redovisas löpande efter avslutad 
utredning för välfärdsnämndens utskott, oavsett om bedömningen är att det är 
frågan om ett allvarligt missförhållande eller ej. 

7. Bevarande och gallring av handlingar 
Bestämmelser om bevarande och gallring av handlingar i kommunal verksamhet 
finns i tryckfrihetsförordningen, TF, och arkivlagen (1990:782). Rapporterade 
missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden ska registreras 
(diarieföras) eftersom de, i de flesta fall innehåller sekretesskyddade uppgifter. För 
mer information om bevarande och gallring hänvisas till kommunens 
arkivreglemente. 

8. Lex Sarah och sekretess 
Rapporterade missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden 
registreras. Det innebär att informationen om händelsen är allmän handling 
(inkommen och upprättad). Enskilda personer eller massmedier kan sedan hos 
nämnden begära att få ta del av handlingen eller uppgifter i handlingen. 
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8.1.  Utlämnande av handling 
Prövningen av om handlingar eller uppgifter kan lämnas ut ska ske skyndsamt. 
Förvaltningchef, MAS eller administratör inom välfärdsförvaltningen hanterar 
begäran om utelämnande av handling/uppgift som rör lex Sarah.  

Om bedömningen görs att handlingen helt eller delvis inte kan lämnas ut ska den 
sökande få besked om detta, i först hand muntligen. Beslutsfattare om utlämnande 
av handling regleras i delegationsordningen. När beskedet ges ska den sökande 
även informeras om att hen kan begära att kommunen prövar saken. Vill den 
sökande överklaga krävs ett skriftligt avslagsbeslut. 

De uppgifter som omfattas av sekretess (enskilds personliga förhållanden) ska 
”maskeras”, så att det inte går att identifiera en enskild person. 

8.2. Personliga förhållanden 
Med personliga förhållanden avses som regel namn, personnummer, 
familjesituation och direkta uppgifter om hälsotillstånd, men även andra uppgifter 
som gör att en person kan identifieras.  

Med andra uppgifter kan avses bostadsadress, att brukarens beviljade insatser, 
namnet på den enhet händelsen inträffat, ibland även arbetsledare eller personal. 

9. Rättsliga åtgärder vid sidan av lex Sarah 
Huvudsyftet med lex Sarah är att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten så 
att missförhållanden inte kan uppstå eller upprepas. Vid utredning av ett inträffat 
missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande är det därför väsentligt att 
förstå varför händelsen kunnat ske. Vilka bakomliggande orsaker finns? 

I samband med utredningen kan det dock komma fram att en personal agerat på 
ett sådant sätt att arbetsrättsliga åtgärder kan bli aktuellt. Detta regleras av 
arbetsrätten. Finns misstanke om att händelsen varit en brottslig handling kan det 
bli aktuellt att göra en polisanmälan. Det är också något som den enskilde själv kan 
välja att göra. I vissa fall kan en verksamhet där ett missförhållande inträffat bli 
skadeståndsskyldig gentemot en enskild. För mer information se skadeståndslagen 
(1972:207). 

 
 
 

 
 

1919



 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

  
  2019-05-08 Dnr: VFN 2019-86
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Länström 
Tf. Avdelningschef Stöd 
Välfärdsförvaltningen 

Uppdrag om att rekvirera stadsbidrag för höjd 
habiliteringsersättning 2019. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att rekvirera stadsbidrag för 
att under 2019 ge en höjning av habiliteringsersättningen till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS.  

Sammanfattning 
Habiliteringsersättning är en kommunal ersättning till personer som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS. Munkedals kommun har idag en habiliteringsersättning om 
44 kronor/ dag. 2019 finns ett stadsbidrag att rekvirera. Statsbidraget syftar till att 
införa, bibehålla eller höja en låg habiliteringsersättning, till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt LSS. För Munkedals del skulle alternativet vara att höja 
ersättningen under kalenderåret. 
 
Habiliteringsersättning är en icke lagstadgad insats. Habiliteringsersättningen ligger 
som ett åtgärdsförslag i budgethandling inför 2020. 
Effekten av att rekvirera statsmedel kan bli att välfärdsförvaltningen under 2019 
höjer ersättningen för att sedan under 2020 sänka eller ta bort ersättningen helt. 
Upplevelsen kan bli att det finns en oförutsägbarhet och inkonsekvens i 
förvaltningens agerande.  

Personer med funktionshinder är en ekonomiskt utsatt grupp. Att kunna stärka den 
ekonomiska situationen för gruppen utan att belasta den kommunala ekonomin, 
även om det är tillfälligt, bedöms kunna göra stor skillnad på individnivå. Genom att 
särskilja den tillfälliga höjningen från den löpande habiliteringsersättningen kan en 
ökad tydlighet uppnås.  

Funktionsrätt, som är en samarbetsorganisation för 57 handikapporganisationer, har 
aktivt drivit frågan gentemot förvaltningen och ställer sig positiva till att 
förvaltningen rekvirerar stadsbidraget med förståelsen att det är en tillfällig höjning 
av ersättningen under 2019.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Catarina Dunghed, Förvaltningschef 
Maria Länström, Tf Avdelningschef Stöd 

Maria Länström 
 
 

Catarina Dunghed 
 Tf Avdelningschef Stöd Förvaltningschef 

Välfärdsförvaltningen Välfärdsförvaltningen 
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  2019-05-07 Dnr: VFN 2019-81
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Ottosson Lundström 
Avdelningschef Vård och äldreomsorg 
Välfärdsförvaltningen 

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan 
kommun 2019 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att följa VäsKoms rekommendation om en ersättningsnivå 
under 2019 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 
hemkommun, enligt nedan. 
 
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma. 
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma. 
 

Sammanfattning 
 
Från 1 maj 2011 har riksdagen beslutat att bosättningskommun ersätter 
vistelsekommun för utförd hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan 
kommun.  
 
18 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige i Munkedal att årligen följa VästKoms 
rekommendation om ersättningsnivå.  
 
Hemtjänst: Ersättningsnivån för 2019 rekommenderas till 412 kr/timma för 
biståndsbedömd hemtjänst. 2019 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,7 
% enligt OPI 20191 jämfört med 2018.  
 
Hemsjukvård: För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling 
som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att 
under 2019 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra 
Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2019 fastställt till 669 kr/timma. Ersättningsnivån 
innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK2 och beslut om uppräkning av 
hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen 
(2018-12-13). 
 
 
Se bilagor, 
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Munkedal kommuns kostnad per timme stämmer väl överens med den 
rekommenderade ersättningsnivån.   

Inga ytterligare konsekvenser 
 
     

 

Beslutet expedieras till: 
      

Maria Ottosson Lundström 
 
 
 

Catarina Dunghed 
Avdelningschef Vård och Äldreomsorg Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen Välfärdsförvaltningen 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Direktör VästKom      Utvecklingsstrateg VästKom 
 
 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 
 

Ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.  

Rekommendationen för 2019 utgår  från omsorgsprisindex (OPI)1 för hemtjänst.  

 

Ersättningsnivån för 2019 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
412 kr/timma. 
 

Faktureringsrutin hemtjänst 
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. 

Hemkommun och vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av 
verkställighet, inklusive omfattning och ersättning. Restid ingår i timersättningen. 

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker. 

 

  

  

                                                             
1 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/opiochvpi.1333.html 
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 Tjänsteutlåtande 19-03-12 
Anneli Assmundson Bjerde 
VästKom 

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 
 

Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska varje landsting erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra 
Götaland ska ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om 
de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke 
kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet 
utan att vara bosatta där. Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. 
riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av 
annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i 
Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den 
prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.  

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer 
ingår såväl  distriktsköterska och sjukgymnast i kategorin  ”Besök hos övriga 
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.  

 
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2019 är satt till 669 kr/timma.  
 
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK2 och beslut om 
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för  Västra 
sjukvårdsregionen (2018-12-13). 
 

Faktureringsrutin hemsjukvård 
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs. 

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker. 

 

                                                             
2 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html  
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 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Josefine Fredriksson 
 

Delårsrapport april 2019 Välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 
 

• Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april månad med 
verksamheternas åtgärder för budget i balans. 
 

• Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 

Sammanfattning 
 
Välfärdens resultat för första tertialet uppgår till -1 849 tkr.  Främst är det 
hemtjänsten som avviker mot budget. Även köp av platser hos annan anordnare 
inom LSS drar ner resultatet. Årsprognosen visar på ett negativt resultat om -13 040 
tkr. 
 

Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 0 tkr. Årsprognosen är att 3 244 tkr av 
den totala investeringsramen på 3 244 tkr kommer förbrukas. 

Välfärdsförvaltningen har tagit hand om två av Kommunfullmäktiges Inriktningsmål. 
Bedömningen är att ett Verksamhetsmål helt eller i hög grad är uppfyllda och fem 
delvis är uppfyllt.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Inga ytterligare konsekvenser 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 

  
 

  
 

  

Catarina Dunghed 
  

Håkan Sundberg 
Förvaltningschef Välfärd Kommundirektör 
  

2626

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

Välfärdsförvaltningen 
Delårsrapport April 2019 

 

Dnr VFN 2019-55 

 

2727



 

2 

Nämndsordförande (parti) 
Johnny Ernflykt (M) 

Förvaltningschef 
Catarina Dunghed 

 

Gårvik 03 Fotograf Markus Eklund 

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

Avdelning Vård och äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, 
vård- och omsorgsboende, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd. Från och med 2019 så ingår 
även bemanningsenheten i avdelningen. Avdelningen leds av avdelningschefen och 10 enhetschefer. 

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

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

Äldreomsorgen: 

Den planerade ombyggnaden på Allégården har startat och kommer ge en ny avdelning med 6 
lägenheter. Den nya avdelningen kommer utrustas med specialdesignade badrum, välfärdsteknik och 
andar digitala lösningar. Avdelningen kommer vara en viktig pilotverksamhet och referens när ett nytt 
äldreboende ska planeras. 

Ett breddinförande av digital läkemedelssignering pågår i hela vård och omsorgsorganisationen. 

Stöd: 

Under första tertialen 2019 har Stöds avdelningschef slutat sin tjänst och en tillförordnad 
avdelningschef har lett verksamheten. En utredning kring nybyggnation av gruppboende har initierats. 
Integration ingick tidigare inom avdelningen men har nu avslutats. 

Individ och Familjeomsorgen: 

Under första kvartalet har besöksrummen i entréplan på Forum blivit klara och inga besök tas emot på 
kontorsrummen längre. 

En medarbetar har återkommit i deltidsarbete från en lång heltidssjukskrivning och introduceras in på 
nytt. 

Ett fördjupat arbete med Barns Behov i Centrum ( forts. BBiC) har inletts. Alla handläggare som jobbar 
med barn och unga myndighet genomgår grundutbildningen i det reviderade BBiC. Samarbete med 
vuxenenheten och stödboende har utvecklats i arbetet med ungdomar i övre tonåren och unga vuxna. 
Samarbetet har inneburit att det gått att lösa situationer för dessa på hemmaplan och därmed undvika 
externa placeringar. 

Ekonomi 
Resultaträkning 
År: 2019    Period: April    Ansvar: Välfärdsnämnden    Verksamhet: Verksamhetsstruktur    Enhet: Tkr 
(vänt tecken)    Typ: Drift     

Konto Utfall Jan - 
Apr 2018  

Utfall Jan - 
Apr 2019  

Bud Jan - Apr 
2019  

Resultat Jan - 
Apr 2019  

Intäkter 96 113 18 493 12 697 5 796 
Summa Intäkter 96 113 18 493 12 697 5 796 
Personalkostnader -74 389 -73 626 -71 704 -1 922 
Övriga verksamhetskostnader -27 954 -30 225 -24 502 -5 723 
Summa Kostnader -102 343 -103 851 -96 207 -7 645 
Summa Resultaträkning  -6 230 -85 358 -83 510 -1 849 

 

Förvaltningens totala utfall för perioden uppgår till – 1 849 tkr. En förbättring jämfört mot 2018 års 
delår då utfallet var -6 230 tkr. Att resultatet är bättre beror främst på den ramökning som 
förvaltningen fick inför 2019.  
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Intäktsanalys 
Att intäkterna avviker mellan 2019 och 2018 åt beror på att för 2018 låg kommunbidraget på 74 786 
tkr för perioden jan- april inlagt som en intäkt i redovisningen. För 2019 har man för tydlighetens skull 
valt att inte boka in något kommunbidrag utan nämndens och avdelningarnas budget ska synas direkt 
i utfallet. 

Undantas budgetintäkten 2018 är intäktsavvikelsen på utfallet endast 3 tkr lägre. 

En av förvaltningens främsta intäktskällan är staten och statlig verksamhet så som försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen samt migrationsverket. Intäkterna från försäkringskassan är enligt budget medan 
bidragen från migrationen och arbetsförmedlingen inte är budgeterade fullt ut då de är såpass osäkra 
och därför ser vi en positiv avvikelse på intäkterna mellan utfall och budget. 

Kostnadsanalys 
Personalkostnaderna drar över budget med 1 922 tkr per april. Förra året var avvikelsen 4 974 tkr, så 
inför 2019 har verksamhet gjort en kostnadssänkning vilket även är en bidragande orsak till det 
förbättrade utfallet för delåret. Budgetavvikelsen är störst inom vård och äldreomsorgen -2 455 tkr 
men är även den avdelning som har flest anställda. 

Utfallet för verksamhetskostnader 2019 har ökat mot föregående år och beror dels på att en 
interfördelning av drift och budget avseende kost och städ skett från Samhällsbyggnad ut till 
verksamheterna. Budgetavvikelsen hänförs till köp av huvudverksamhet inom LSS och psykiatrin. 

Driftredovisning ansvar 
Ansvar 2018 Utfall 

Helår  
2019 Prognos 

helår  
2019 Budget 

Helår  
2019 

Avvikelse 
Prognos  

39 Ledning Välfärd -4 788 -10 217 -9 817 -400 
30-31 Avdelning Äldreomsorg -133 764 -142 324 -135 454 -6 870 
34-35 Avdelning Stöd -50 565 -56 053 -52 053 -4 000 
32-33 Avdelning IFO -58 135 -54 906 -53 156 -1 750 
Summa Välfärdsnämnden -247 252 -263 500 - 250 480 -13 020 

 

Jämförelse avvikelse mot budget 2019 
Förvaltningens totala prognos är -13 020 tkr. Största budgetavvikelserna finns hos hemtjänsten samt 
på köp av plats LSS. Prognosen är en förbättring med 1 580 tkr jämfört med den prognos som lades i 
februari på -14 600 tkr. Att prognosen förbättrats beror främst på färre prognostiserade timmar i 
hemtjänsten samt att inom köp av externt psykiatriboende har det varit en brukare som avlidit och 
inte längre påverkar prognosen. 

Jämförelse kostnader helår 2018–2019  
Att ledningens utfall är högre 2019 beror på en organisationsförändring, bland annat så ingår politiska 
arvoden samt flytt av ledningspersonal. Även äldreomsorgens kostnadsutveckling är påverkad av 
organisationsförändringen då flytt av bemanningsenheten (2 300 tkr) från kommunstyrelsen samt kost 
och städ från Samhällsbyggnad (10 614 tkr) påverkar utfallet. Driftredovisningen påvisar även att IFO 
sänker sina kostnader jämfört mot 2018, trenden går mot rätt håll. Kostnadsutfallet på avdelning stöd 
följer också vår förväntan med ökade kostnader som följd av fler köpta externa platser.  
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30–31 Avdelning Äldreomsorg 

Äldreomsorgens prognos för 2019 är ett underskott om -6 870 tkr inklusive hemtjänstens 
resursfördelning. Största delen av underskotten, -6 500 tkr, är hänförligt just till hemtjänsten.  

34–35 Avdelning Stöd 

Avdelning stöd beräknas göra ett underskott om -4 000 tkr. Förklaring är utökning av beslut både inom 
korttidsvistelse, Centrumvägen 8, boendestöd och köpta platser socialpsykiatri. 
Arbetsmarknadsenheten och integration förväntas dock redovisa ett plusresultat. Detta främst på 
grund av högre intäkter än beräknat samt på grund av en kortare utfasning av 
integrationsverksamheten än förväntat. 

32-33 Avdelning Individ och familjeomsorg 

Prognosen är underskott med - 1 750 tkr. Främst prognosen för försörjningsstöd som ökat på grund av 
högre hyror och större familjer som gått ut etableringen. Förklaringen till det totala underskottet beror 
delvis även på ytterligare placeringar inom barn och unga på HVB trots att vi tagit hem en dyr placering 
och ytterligare en under maj månad. Vi ser att fler placeringar kommer avslutas men också tagit höjd 
för nya placeringar. 

Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2018 Utfall 

Helår 
2019 Prognos 
Helår 

2019 Budget 
Helår 

2019 Avvikelse 
Prognos 

Hemtjänst -7 289 -42 395 -35 895 -6 500 
Dagverksamhet 285 -2 588 -2 688 100 
Särskilt boende/korttidsvård 524 -61 286 -62 336 1 050 
Rehab och hemsjukvård -640 -26 699 -25 729 -970 
Insatser enl. LSS/SFB -1 088 -49 775 -44 125 -5 620 
Institutionsvård vuxna -1 716 -2 218 -1 718 -500 
HVB vård barn/unga -5 028 -11 867 -13 367 1 500 
Familjehemsvård barn/unga 1 577 -16 669 -17 769 1 100 
Övr. öppna insatser barn och vuxna -606 -6 194 -4 904 -1 290 
Ekonomiskt bistånd -663 -9 875 -8 575 -1 300 
Flyktingmottagande -614 314 14 300 
Arbetsmarknadsårgärder 893 -1 642 -1 962 320 
Gem. kostnader Välfärd -4 792 -31 596 -30 386 -1 210 
Nämnd och styrelse  -1 040 -1 040 0 
Välfärd totalt -19 157 -263 500 -250 480 -13 020 

 

Hemtjänst inkl. resursfördelningen -6 500 tkr: Vad vi kan se idag gällande hemtjänsten är att 
prognosen för verkställda timmar kommer minska något. Om trenden håller i sig kommer det utföras 
drygt 95 000 timmar under året och budgeten ligger på 86 000 timmar ett underskott om 9 000 timmar. 
Hur timmarna faller ut undersommarmånaderna har även stor påverkan på utfallet. 
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Tittar vi på hemtjänsten till och med april de senaste åren ser vi att antalet verkställda SOL timmar 
minskar medans HSL uppdragen ökar. HSL tiden uppgår till 22 % av den totala tiden för perioden 
januari-april 2019, 2% mer än för samma period förra året. Kostnad per verkställd timme har legat 
relativt konstant de senaste åren runt 650 kr/timme. 

Särskilt boende inkl. korttidsvård 1 050 tkr: Spår ett positivt utfall för 2019 främst beroende på att 
det finns budget kvar från nedläggningen av Vässjegården (som ska täcka utökningen av Allegården). I 
prognosen tas ingen höjd för att utbyggnaden på Allégården eventuellt kommer vara klar och i bruk 
under sista månaderna på året. 

 

Det har under våren blivit flera lediga platser på särskilt boende (SÄBO). Detta har medfört färre 
korttidsdygn eftersom flera personer som vistats på korttidsplats i väntan på SÄBO blivit erbjuden 
boendeplats. Att det under året blivit fler lediga platser på SÄBO kan även ha viss påverkan på att 
beviljade timmar i hemtjänsten minskat. 

Rehab och hemsjukvård -970 tkr: Prognosen för hemsjukvården landar på - 1 380 tkr. Utökad nattjänst 
som 2018 finansierats med stimulansmedel "ökad bemanning i Äldreomsorgen" har verksamheten inte 
erhållit i år. På grund av det ökade behovet har det inte varit möjligt att minska bemanningen igen då 
stimulansmedlen upphört. Omorganisation pågår för att omfördela resurser och minska kostnader. 
Sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera på vakanta tjänster leder till kostnader för övertid och 
bemanningsföretag. Ökade kostnader för sjukvårdsmaterial. Verksamheten för rehab har ett förväntat 
överskott om 410 tkr på grund av vakant fysioterapeuttjänst. 

Insatser inom SFB/LSS -5 620 tkr: Verksamheten prognostiserar ett stort underskott som främst är 
hänförligt till köp av plats inom LSS gruppbostad samt psykiatrin. Per siste april köper verksamheten 
totalt 18 platser jämfört med april 2018 då antalet var 12 och 0 för LSS där platserna kostar som mest 
per dygn. 

 

Hemtjänst apr-17 apr-18 apr-19
Verkställd tid SOL 29 017 26 340 24 726
Verkställd delegerad HSL 6 092 6 531 6 929
Totalt verkställd tid (SOL,HSL) 35 109 32 871 31 655
Verkställd tid snitt/månad (SOL,HSL) 8777 8218 7914
Kostnad för hemtjänst (tkr) 19 871 21 241 20 530
Kostnad per verställd timme inkl HSL (kr) 566 646 649
Delegerad HSL % av beviljad tid 17% 20% 22%

Särskilt boende inkl. korttidsvård 17-apr 18-apr 19-apr
Antal kortidsdygn per månad 333 480 424
Antal trygghetslarm 281 301 312
Antal platser SÄBO och kostids 136 135 135
Beläggningsgrad SÄBO och kortids 94% 95% 95%

Köpta platser LSS och SoL apr-18 apr-19
Köpt LSS plats, gruppbostad 0 2
Köpt LSS kortidsplatser 6 8
Köpt LSS boende barn 3 4
Köpt plats särskilt boende SOL 3* 4*
SUMMA 12 18
*varav två platser köps internt från VoÄ
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Institutionsvård vuxna -500 tkr: Prognosen bygger på att verksamheten haft få placeringar under 
början av året så avvikelsen ser lägre ut jämfört med 2018. Dock ser vi en kommande kostsam placering 
enligt LVM samt ett par kommande ansvarsförbindelser i samverkan med kriminalvården. 

HVB barn och unga 1500 tkr: Den ramökning som avdelningen fick på 6 000 tkr ligger 4 000 tkr 
budgeterad inom denna verksamhet. Under våren har en dyr placering avslutats och ytterligare två 
placeringar planeras avslutas inom kort och är anledningen tillsammans med budgetökningen att 
verksamheten bedöms göra ett positivt utfall. Däremot är överskottet 400 tkr lägre än i februari och 
beror på ytterligare placering utöver det vi tagit höjd för. 

Familjehemsvård barn och unga 1 100 tkr: Prognostiserade överskottet är något lägre än utfallet 2018 
och kan förklaras med att vi har anställt en enhetschef som påbörjar sin tjänst i juni månad. Tjänsten 
varit vakant och bemannades under 2018 med konsult där kostnaden redovisades som köpt tjänst. I 
dagsläget ser vi inte en ökning av placeringar, vi räknar med någon som flyttar hem och någon som 
tillkommer. 

 

Antalet placerade barn per april är en färre jämfört med två senaste åren, vilket även avspeglas i 
utfallet och prognosen. Verksamheten har en placering på eget stödboende som är en del av den 
åtgärdsplan som finns för att sänka kostnaderna.  

Öppna insatser barn och unga -1 000 tkr: Verksamheten består av Barnkullen med en prognos på -200 
tkr. Del av ramökningen på 6 000 tkr har investerats i barnkullen, avdelningen satsar 2019 på 
verksamheten på barnkullen som ett led i åtgärderna att hålla nere kostnaderna för placeringar barn 
och unga. Köpt öppenvård har en prognos på -500 tkr och beror på en kostsam öppenvård i samband 
med hemflytt från HVB vilket då skall ställas emot ett överskott på HVB barn och unga, samt en 
öppenvård för att motverka HVB i ett ärende då Barnkullen inte hade hel personalstyrka på plats. 
Förhoppningen är att denna köpta vård framöver ska kunna tillgodoses på barnkullen istället. 
Ungdomsmottagningen har en prognos på -300 tkr och det är främst kostnader för kurator som köps 
från regionen som ökat. 

Vuxen öppenvård -290 tkr: Främst kopplad till våld i nära relationer samt jourlägenhet. 

Ekonomisk bistånd -1 300 tkr: Bedöms komma att öka 2019 jämfört med utfallet för 2018. 
Verksamheten ser ökade kostnader per hushåll på grund av omfattande hyreshöjningar från Munkbo 
på grund av stamrenovering samt fler barn per hushåll. 

 

Antal placerade barn apr-17 apr-18 apr-19
Antal i HVB 6 5 7
Antal i eget stödboende 1
Köpt familjehem 12 13 11
Egna familjehem 18 18 16
SUMMA 36 36 35

IFO Försörjningsstöd apr-17 apr-18 apr-19
Utbetalt försörjningsstöd (tkr) 2 625 2 796 2 809
Försörjningsstöd netto inkl återbetalning (tkr) 2 535 2 736 2 767
Antal utbetalningar till hushåll 352 340
Barn i hushållet 132 122
Snitt utbetalt per hushåll (tkr) 7,8 8,1
Antal unika hushåll som erhållit försörjningsstöd 154 147
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Försörjningsstödet har ökat de senaste tre åren även om antalet utbetalningar minskat. Antal unika 
hushåll som erhållit försörjningsstöd har även minskat fram till och med april men summan som betalas 
ut är högre jämfört med tidigare år. 

Gemensamma kostnader -1 210 tkr: Består bland annat utav löner till samtliga chefer, utredande 
socialsekreterare, bistånd och bemanning. Kostnader för program och system ligger under gemensam 
verksamhet.  

 
Åtgärder 
Inom hemtjänsten prövas nya sätt att organisera serviceinsatser, vilket kommer leda till lägre 
kostnader och en bättre arbetsmiljö för personalen i hemtjänsten. Genom att införa digitala tjänster 
kommer arbetet inom både ordinärt och särskilt boende effektiviseras och på sikt hålla nere kostnader 
och minska rekryteringsbehov. En genomlysning av vilka arbetsuppgifter i basverksamheten som kan 
utföras av andra, och till en lägra kostnad. Samplanering av bemanning mellan olika enheter förbereds 
och ska ge möjlighet till en mer kostnadseffektiv bemanning samt ge bättre förutsättningar att kunna 
erbjuda medarbetare heltid. 

Avdelningen arbetar aktivt med åtgärder som syftar till att hitta hållbara hemmaplanslösningar som 
kommer att vara mindre kostsamma än köpta platser. Vi har höga sjukskrivningstal och arbetar 
systematiskt med arbetsmiljöarbetet i våra verksamheter. Vi ser över våra prenumerationer och 
abonnemang. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Apr 2019  
Budget tot 

2019  
Prognos 

Helår 2019  
2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel  - 264 - 264 
2333 Gem inventarier ÄO  -1 980 -1 980 
2335 ÄO larm  - 400 - 400 
2336 Inv MuSoLy Magna Cura  - 600 - 600 
Summa Alla projekt  -3 244 -3 244 

 

Förvaltningen förväntas nyttja hela budgetanslaget på 3 244 tkr. 2 444 tkr är äskat över från 
investeringsbudgeten 2018 och 800 tkr är anslaget för 2019. 
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Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Titel Bedömning Trend 
2.Inriktningsmål: Implementera de 4 övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten antagna av Kommunfullmäktige 2016-06-
08 § 38 

  

Senaste kommentar (2019-04-30): 
Välfärdsförvaltningen har inga farliga kemikalier eller produkter i våra verksamheter. Förvaltningen påbörjade 
ett arbete med miljöombud under 2018 vilket kommer att utvecklas under 2019. Vi arbetar aktivt med 
källsortering, återbruk och up-cykling (förädling av återbrukat material). IFO arbetar med att minska antalet 
resor genom Skype-möten samt att öka andelen resor med buss och tåg istället för bil. 
4.Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det 
stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov 

  

Senaste kommentar (2019-04-30): 
Förvaltningen har under första tertialen haft en måttlig personalomsättning. Kompetensnivån inom 
förvaltningen är mycket god. En del kompetenshöjande aktiviteter har genomförts i verksamheterna. 
Förvaltningen har under 2019 inte haft några konsulter inne. Förbättringar av introduktionen av nyanställd 
personal har genomförts. Mentorskap för nyanställda chefer kommer att starta under året. 
Förvaltningen fortsätter att arbeta systematiskt och strategiskt för att kunna möjliggöra 
hemmaplanslösningar. Förvaltningen har fortsatt inga betalningsdagar för utskrivningsklara. 
Förvaltningen arbetar aktivt med att digitalisera i verksamheterna. Flera projekt pågår och även permanenta 
arbetssätt implementeras i alla tre avdelningar. Fler digitaliseringslösningar planeras under de närmaste åren. 
Flera samverkansaktiviteter pågår med frivilligorganisationer. 
Förvaltningen har väl utarbetade samverkansmodeller med såväl interna som externa parter i syfte att aktivt 
hjälpa personer till egen försörjning. 

 
Nämndens verksamhetsmål och mått 
2.1 Verksamhetsmål alla: Hållbar livsstil. 

Bedömning Trend 

  
Senaste kommentar (2019-04-30): 

Förvaltningen har inga farliga kemikalier eller produkter i våra verksamheter. Förvaltningen påbörjade 
ett arbete med miljöombud under 2018 vilket kommer att utvecklas under 2019. Vi arbetar aktivt med 
källsortering, återbruk och up-cykling (förädling av återbrukat material). IFO arbetar med att minska 
antalet resor genom Skype-möten samt att öka andelen resor med buss och tåg istället för bil. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. 
(%) 

 100.00% 50.00%   

Andel sortering av matavfall i kommunala 
verksamheter (%) 

20.00% 25.00%   

Andel källsortering införd i alla 
kommunala verksamheter (%) 

75.00% 50.00%   
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4.1 Verksamhetsmål VFN: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i omsorgssektorn 
Bedömning Trend 

  
Senaste kommentar (2019-04-30): 

Förvaltningen har under året haft en måttlig personalomsättning. Framför allt är det yrkesgrupper med 
en god arbetsmarknad som har en hög personalomsättning. Avdelningarnas enheter har stabiliserat 
sin personalstruktur. Kompetensnivån inom sektorn är mycket god. Förbättringar av introduktionen av 
nyanställd personal har genomförts. Förvaltningen har under 2019 inte haft några konsulter inne, dock 
har en mindre kostnad bokförts men avser konsult anlitad under 2018. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Antal tillsvidareanställda som avslutat sin 
tjänst inom omsorg (exkl. pension) 

4.50% 10.00%   

Andel tillsvidareanställda medarbetare 
med adekvat utbildning för uppdraget 

97.00% 90.00%   

Kostnader för konsulter ska minska 
(basår 2017) 

-98.00% -20.00%   

Framtagande av plan för att behålla och 
rektytera medarbetare inom omsorg 

0 1   

 
4.2 Verksamhetsmål VFN: Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. Köpt vård ska 
i största mån undvikas. 

Bedömning Trend 

  
Senaste kommentar (2019-04-30): 

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

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Antal köpta vårddygn 11.00% -20.00%   

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

Bedömning Trend 

  
Senaste kommentar (2019-04-30): 

Ett pilotprojekt med digital signering startades under 2018 i syfte att öka patientsäkerheten och frigöra 
tid för personal, detta bredd införs nu under 2019. En ny app har implementeras i syfte att öka 
brukarens möjlighet att själv kunna beskriva sin tillvaro samt sin förmåga till självständighet. På 
Jobbcentrum utvecklar man en app för beställning av tjänster. Taligenkänning körs som projekt inom 
hemsjukvård och IFO 
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Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Antal nya E-tjänster som startats upp 4 4   

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

Bedömning Trend 

  
Senaste kommentar (2019-04-30): 

Förvaltningen strävar efter att skapa förutsättningar för att möjliggöra deltagande i olika 
frivillighetsorganisationer och föreningar. Målsättningen är att vara en brygga för att våga delta i 
föreningslivet på egen hand och få ett stöd utanför kommunen. 

Förvaltningen erbjuder även tillgång till olika gemensamhetslokaler för vissa grupper inom LSS, 
Socialpsykiatri och Vård- och Äldreomsorg 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Antal aktiviteter i samverkan med 
föreningar och frivilliga 

3 10   

 
4.5 Verksamhetsmål VFN: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd och 
medborgare som har en insats inom sektorn. Sysselsättningska ske genom samverkan mellan 
kommunens olika sektorer. 

Bedömning Trend 

  
Senaste kommentar (2019-04-30): 

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

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

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare 
som A. Börjat arbeta, andel (%) 

 20.00%   

Öka antalet sysselsättningsplatser med 
placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten. (Antal 
platser) 

11 10   

Antal bidragsanställningar 17 15   
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Framtid 
Från och med maj månad har förvaltningen en ny förvaltningschef på plats. 

Den strukturförändring inom äldreomsorgen som pågår kommer fortsätta under 2019 och en lång tid 
framöver. Det handlar om att förändra boendestruktur, nya sätt att tillgodose behov i hemtjänsten, 
skapa ett mer äldrevänligt samhälle och arbeta för att fler ska jobba mer. Digitaliseringen har ett stort 
fokus inom äldreomsorgen och måste fortsätta att utvecklas. Det krävs särskilda satsningar för att 
kunna förändra arbetssätt med hjälp av digitaliseringen men det är nödvändiga satsningar för att hålla 
nere kostnadsökningar framöver. Det är åtgärder för att på sikt minska rekryteringsbehov och hålla 
nere kostnader. 

Det ställer större och ökade krav på hemtjänstens och hemsjukvårdens kompetens, organisation och 
bemanning när allt mer sjukvård bedrivs i hemmet. 

Heltid ska vara norm 2021. 

Vi ser en ökning av personer inom LSS vilket kommer att påverka gruppbostäder, servicebostad och 
daglig verksamhet. En ökad multiproblematik ökar behovet av specialiserad kompetens hos vår 
personal. 

Förändringar hos försäkringskassan och arbetsförmedlingen kommer att påverka förvaltningen, men 
än är det oklart i vilken utsträckning och omfattning. Bedömningen är att Sverige kommer att gå in i 
ett svagare konjunktur på arbetsmarknaden vilket kommer att påverka arbetsmarknadsenheten. 

En prognos är att antalet personer som har försörjt sig genom etableringsersättning genom 
Arbetsförmedlingen kommer att skrivas över i aktivitetsstöd som är nästan hälften av ersättningen. 
Om dessa personer inte får annan egen försörjning kommer det att innebära att de behöver söka 
försörjningsstöd. 

Kommunen har ett ökande antal barn och unga med hög skolfrånvaro och med psykisk ohälsa. Det i 
kombination med låga skolresultat är en utmaning. Socialtjänsten, skolan och barnpsykiatrin behöver 
arbeta gemensamt för att hitta vägar för samarbete. En väg kan vara gemensam kartläggning. 
Ytterligare en utmaning är arbetet med våra nyanlända familjer. Familjer som kommer från andra 
kulturer som ställer andra krav på förståelse och kompetens hos handläggare, t ex. hedersärenden. 
Enheten behöver också utveckla arbetet med familjer där det förekommer våld. En tydligare struktur 
behövs för hur arbetet ska ske. 

Det är fortfarande mycket svårt att rekrytera egna familjehem. Vi kommer fortsätta att gå ut med 
annonser, artiklar samt bjuda in till information för att vid varje placering undvika köpt vård. 

Att ha ett stabilt och närvarande ledarskap är en förutsättning för att kunna åstadkomma de 
förändringar som krävs för att bedriva en verksamhet effektivt som dessutom ska vara av god kvalitet 
och vara en attraktiv arbetsplats. "Ledare i balans" är en satsning som startade 2018 och som kommer 
fortsätta under 2019, där fokus är att hitta balans i sitt chefsuppdrag, men också fysiska aktiviteter. 
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Övrig uppföljning 
 
Sjukfrånvaro 

 Sjukfrv %, April 
2019 

Sjukfrv %, April 2018 

Alla anställningar 10,41% 10,82% 
 

Sjukskrivningstalen för förvaltningen har sjunkit något jämfört med motsvarande period förra året. Vid 
en granskning av statistiken kan vi konstatera att sjuktalen sjunkit i gruppen yngre än 30 medan den 
stigit i åldersgruppen 50 och äldre, dock står fortfarande gruppen >30 år för den största andelen 
sjukfrånvaro . En närmare analys av detta kommer att göras i samarbete med personalavdelningen. 

Antal anställda 
Alla anställningsformer Antal, April 

2019 
Antal, April 
2018 

Tillsvidare, antal anställningar 434 448 
Tidsbegränsade, antal anställningar 236 227 
Totalt antal anställningar 666 672 

 

Antalet anställda har sjunkit med 6 anställningar från 2018 till 2019. Dock har antalet tidsbegränsade 
anställningar ökat medan antalet tillsvidareanställningar minskat. 

Sysselsättning 
 Tillsvidare antal, 

April 2019 
Tillsvidare antal, 
April 2018 

Alla anställningar, tillsvidare   
0-74 % 254 262 
75-99 % 187 194 
100 % 230 218 

 

Antalet anställningar har sjunkit från föregående år. Det är bland deltidsarbete sänkningen skett. 
Antalet heltidsanställningar har ökat med 5,5 %. 

Antalet heltidsanställda inom vård och omsorg har successivt ökat sedan 2014 då "heltidsuppdraget" 
startade. Idag har 48% heltidsanställning jämfört med 2014 då endast 31% av de anställda arbetade 
heltid. Det är ett komplext arbete som pågår med att hitta nya arbetssätt och schemamodeller som 
ska möjliggöra heltid som norm 2021. 

Kompetensutveckling 
Genom kompetenssamverkan inom SML har vikarier inom vård och omsorg som saknar formell 
utbildning fått möjlighet att gå valideringsutbildning för att få en formell utbildning, det bidrar till en 
värdefull rekryteringsbas. Kompetenssamverkan som sker i samarbete med Kunskapens Hus erbjuder 
även fördjupningsutbildningar för anställda inom omsorgen. Andra återkommande utbildningar är 
bland annat läkemedelshantering, demens-ABC, palliativ vård, hygienutbildning, dokumentation. Inom 
hemsjukvården pågår en satsning på utbildning inom sårvård. Visa kompetenssatsningar har utförs för 
att lyfta befintlig personal genom t.ex. handledning, workshops och möjligheten till intern rörlighet. 
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Utbildning i systematiska utredningsverktyg såsom IBIC och BBiC pågår eller planeras. Samarbete med 
skolorna har påbörjats för att ev. kunna hitta former för gemensam kartläggning av elever med hög 
skolfrånvaro. Vi har kartlagt ett behov av kompetenshöjning gällande hedersproblematik. Det kan vara 
ett område för samarbete med andra kommuner. Arbetsmetoder/struktur för att arbeta med familjer 
där det förekommer våld är ytterligare ett område som behöver utvecklas och personal utbildas. 
Budget och skuldrådgivaren har varit på en tvådagars konferens för påfyllnad i ämnet och för att 
nätverka med andra. 

Systematisk arbetsmiljöarbete 
OSA enkäten är utförd på alla enheter. Resultaten har analyserats och återkopplats på förvaltnings-, 
avdelnings- och enhetsnivå. Enheterna kommer att fortsätta att arbeta med prioriterade 
utvecklingsområden på APT. Verksamheterna kommer även ha planeringsdagar för att ytterligare 
arbeta med arbetsmiljön med hjälp av övningar från sunt arbetsliv och stöd från HR. 
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  2019-05-09 Dnr: VFN2019-58

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Josefine Fredriksson 
Ekonom 
Ekonomiavdelningen 

Välfärdsnämnden budget 2020 plan 2021–2022 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 
2021–2022 med konsekvensbeskrivningar samt förslag till investeringsplan. 

Välfärdsnämnden äskar att kvarhålla 550 tkr för permanent tjänst inom 
försörjningsstöd från kommunstyrelsens förfogande post. Tjänsten är riktad mot 
långvariga försörjningstagare. 

Sammanfattning 
Ram drift 
Nämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. Nämnden 
kommer bli kompenserad för löneökningar och för genomförda investeringar inom 
godkänd ram.  
 
Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar 
samt förändring av indexuppräkning.  
 
I handlingen för finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- 
och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram.  
 
Nämndens preliminära ram för 2020 innebär en ökning av ram med 4 011 tkr där 
den främsta orsaken är kompensation för demografi inom hemtjänst med 4 561 tkr. 
 

Ram drift 

Tkr 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan  
2021 

Plan 
2022 

Nämnd, totalt driftsram 250 480 254 491 255 552 254 683 
Ramförändring mellan åren 22 756 4 011   
Varav löner/kapitalkostnad 2 285 0   
Effektiviseringskrav -2 000 0   
Utökning/minskning av ram 6 000 -550   
Resursfördelning  2 127 4 561  1 061 -869 
Varav flytt av verksamhet 14 334 0   
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Ram investering 

Tkr 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

     

Välfärdsnämnd      
Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 150 
Projekt 2333 Gemensamma inventarier 450 450 450 450 
Projekt 2335 ÄO Larm 100 100 100 100 
Projekt 2336 Inventarier MuSoLY Combine 100 100 100 100 
Summa investering 800 800 800 800 
 

Verksamhetsmål och mått 
Budgethandlingen kompletteras med nämndens verksamhetsmål samt mätbara mått 
för budgetåret 2020 i september månad. Processen är senarelagd då 
kommunfullmäktige 2019-03-25 §26 beslutade följande inriktningsmål för Munkedals 
kommun för planperioden 2020-2023. 

 
• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2019-04-30 samt MBL § 11 2019-05-13 
  
 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 
 
 
 
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef Välfärd 

Catarina Dunghed Håkan Sundberg 
Förvaltningschef Välfärd Kommundirektör 
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Budget 2020 
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Nämndsbeslut 
Antagen i VFN 2019-05-23 § 
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Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 
 

 
Förslag till beslut av nämnd 23/5 -2019 § Dnr VFN 2019-58 
 

1. Välfärdsnämnd beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med 
konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.  
 

2. Välfärdsnämnden äskar att kvarhålla 550 tkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd från KS 
förfogane post. Tjänsten är riktad mot långvariga försörjningstagare. 

 
 

 
Kommande förslag till beslut av nämnd 19/9 -2019 § Dnr VFN 2019-58 

 
3. Välfärdsnämnd godkänner verksamhetmål och mått för 2020. 

 
Kommande förslag till beslut av nämnd 18/12 -2019 § Dnr VFN 2019-58 

 
4 Välfärdsnämnd godkänner redovisningen av verksamhetsplaner och detaljbudget för 2020. 

 
  

4444



Nämndsordförande: Johnny Ernflykt (M)  
Förvaltningschef: Catarina Dunghed 
  

 
Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

 

Allmänt 
Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020, 
plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig 
från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin 
egen budget. 
 
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 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 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
     

Nämnd, totalt driftsram 250 480 254 491 255 552 254 683 
Ramförändring mellan åren 22 756 4 011   
Varav löner/kapitalkostnad 2 285 0   
Effektiviseringskrav -2 000 0   
Utökning/minskning av ram 6 000 -550   
Resursfördelning  2 127 4 561  1 061 -869 
Varav flytt av verksamhet 14 334 0   

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

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har 
tilldelats 254 491 mnkr i budgetram år 2020. 

Resultaträkning 
 
Tkr 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Intäkter 293 430 38 082 38 622 38 622 38 622 

Personalkostnader -227 350 -215 070 -219 081 -219 081 -219 081 

Övriga kostnader -85 238 -73 392 -74 032 -74 032 -74 032 
Nettokostnad/ram      - 19 157 -250 480 -254 491 -254 491 -254 491 

Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 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 kapitalkostnder när 
investeringen aktiveras. 
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Tkr 
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
     

Välfärdsnämnd      
Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 150 
Projekt 2333 Gemensamma inventarier 450 450 450 450 
Projekt 2335 ÄO Larm 100 100 100 100 
Projekt 2336 Inventarier MuSoLY Combine 100 100 100 100 
Summa investering 800  800 800 800 

 
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 invetarier inom Äo, Stöd och IFO (450 tkr):  
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO 
verksamheterna. 
 
• Projekt 2335 Larm (100 tkr):  
Investering avser larm till ordinärt boende. 
 
• Projekt 2336 Inventarerer MuSoLy Combine (100 tkr):  
Utveckling och implementeringa av system. 
 
Verksamhetsförändringar 2020 
Här anges de verksamhetsförändringar som kommer att ske inom nämndens verksamhet under 2020. 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 2020 

1 Indexuppräkning  1 184 
2 Resursfördelning hemtjänst utifrån demografi 65 år + 4 561 
3 Ofinansierad nattbemanning hemsjukvården 500 
4 Köp av plats Stöd, LSS 1 220 
5 Köp av plats psykiatri  500 
6 Ny lägenhet Sörbygården 54 
7 Kvalitetsutvecklare 0,5 ÅA (0,5 ÅA finansieras av ledning Stöd) 325 

8 Utökning hemtagnings beslut inom LSS, beslut VFN 2019-04-25, beslut KF 
2019-06-03. Separat äskande 2 505 tkr. 0 

 Summa  +8 344 
 
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2020 

9 Egenavgift barnboende kortids -54 
10 Utvärdering tjänst försörjning IFO beslut 2017-06-14 §88 -550 
11 Indragning habiliteringsersättning SOL och LSS -380 
12 Indragning frukost Daglig verksamhet, översyn abonemang och prenumeration -60 
13 Omorganisation förvaltning/avdelningar -900 
14 Ökade intäkter -540 
15 Serviceinsatser inom hemtjänst -800 
16 Administration samordning inom förvaltningen -500 
17 Generellt spar, återkopplas i decembers detaljbudget -549 
18 Uppdrag KF spar IFO effekt barnkullen -250  
19 Uppdrag KF spar IFO samverkan stödboende -1 000  
20 Uppdrag KF spar IFO boendestöd missbruk -250  
  Summa  -4 333 

    
       Nettosumma  4 011 
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Beskrivning av verksamhetsförändring 
 
1. Indexuppräkning (1 184 tkr) 

Uppräkning köp av huvudverksamhet, transporter och konsulter samt bidrag gjord med 2,6%. Nämnden 
får ej kompensation för prisuppräkning utan nämden själva får göra omrioritering inom ram för att 
täcka uppräkningen.  

 
2. Resursfördelning hemtjänsten utifrån demografi (4 561 tkr) 

På uppdrag av Kommunfullmäktige har en översyn av resursfördelning inom äldreomsorgen för att 
minska till samma kostnadsnivå som gäller för liknade kommuner inom äldreomsorg. Förslaget är att 
fördela resurser  endast till hemtjänst utifån kommunfullmäktige. Övriga verksamheter inom 
äldreomsorg tillämpar fast tilldelning. Utgångspunkten för resursfördelningen utifrån 
kommunfullmäktige är tilldelning utifrån 65 år och äldre, nyttjandegrad och pris per hemtjänsttagare 
som utgår från kommunens lovprissättning.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Ofinansierad nattbemanning hemsjukvården/nattpatrull (500 tkr)  

Allt fler svårt sjuka skrivs ut snabbare från sjukhus och vårdas i hemmet vilket medför ett ökat behov 
av vård och omsorg även under natten. De statsbidrag, ”ökad bemanning i äldreomsorgen” som 
finansierat en utökad nattbemanning under ett par års har upphört. Behovet av nattbemanningen 
kvarstår och trots en omorganisation som minskar kostnaderna behöver ramen utökas med 500 tkr.  

 
4. Köp av plats Stöd, LSS (1 220 tkr)  

Köp av plats sker då individernas vård och omsorgsbehov inte kan tillgodoses med befintlig utformning 
och befintliga resurser och de andra boendes boendemiljö, trygghet och säkerhet kan inte sörjas för. 
Enligt Socialstyrelsen (Sosfs 2002:9) så är en förutsättning att samtliga personer som bor i 
gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor. Utan kompetens- och resursförstärkning kan inte alltid 
våra verksamheter leva upp till lagkravet. Inte heller personalens arbetsmiljö kan garanteras med 
befintliga resurser. En planering för hemtagning finns men bedömningen är att det inte kommer finnas 
förutsättningar att göra det fullt ut under 2020. 

 
5. Köp av plats psykiatri (500 tkr)  

Munkedals kommun har i dagsläge inget psykiatriboende i egen regi vilket gör att vi som regel har 
behov av att köpa plats när beslut om boende fattas.  

 
6. Ny lägenhet Sörbygården (54 tkr)  

En ytterligare lägenhet på Sörbygården förbättrar förutsättningarna att kunna hantera behovet av 
särskilt boende under pågående strukturförändring av äldreboendena. Den nya lägenheten ger 
även möjlighet att kunna erbjuda parboende.  

 
7. Kvalitetsutvecklare 0,5 ÅA (0,5 åA finansieras av ledning Stöd)(325 tkr) 

Funktionen har sedan 2018 löpt i projektform, delfinansierad av statliga medel. Förvaltningen bedömer 
att funktionen behövs för att hjälpa verksamheterna att möta framtida utmaningar samt säkerställa att 
verksamheten uppnår lagkraven på kvalitet inom socialtjänsten.  
 

  
8. Utökning hemtagnings beslut inom LSS, beslut VFN 2019-04-25, beslut FK 2019-06-03. 

(Separat äskande 2 505 tkr) 
Förvaltningen har i ett separat tjänsteskrivelse äskat om utökning av ram som nämnden beslutade om 
2019-04-25 av fullmäktige. Ärendet kommer beredas av kommunfullmäktige 3/6 därmed är den inte 
med som en verksamhetsutökning i budgethandlingen. Om fullmäktige ej beviljar äskandet måste 
verksamheten anpassa utökningen inom tilldelad ram. 
 

 
  

Målgrupp 

Föränd. 
befolkning 
2019-2020 

Tillägg eller 
borttag 2020 

Hemtjänst 65+ 3 652 
Hemtjänst justering 
nuvarande budget 65+ 18 3 909 
Summa Äldreomsorg 21 4 561 
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Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder  
 
Om nämndens tilldelade ram är i obalans, måste åtgärder vidtagas för att anpassa verksamheten till 
budgetramen. Dessa åtgärder skall redovisas punktvis/tabell och varje del kostnadsberäknas var för sig. 
Redovisning ska endast göras av förändringar av väsentlig betydelse. Effekten för året och planåren. Hel 
eller delårseffekt. Konsekvensbeskrivning av neddragning/omprioriteringen ska göras. 
 
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. 
 
9. Egenavgifter kortids barn (-54 tkr)  
Uppräkning av budgeterade intäkter för egenavgifter kortidsboende barn. 
 
Riskbedömning för brukare  
Ingen. Brukare betalar enligt taxa.  
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Ingen.  
 
10. Utvärdering och avveckling tjänst försörjning IFO beslut 2017-06-14 §88 (-550 tkr) 
Tjänsten socialsekreterare som arbetar mot långvariga försörjningsstödstagare har uppnått målet väl under 
2016. Målet var att få ut 15 långgångare i annan försörjning och resultatet blev 20. Det innebär att det blivit 
en kostnadsdämpning i försörjningsstödet för att socialsekreteraren har kunnat arbeta intensivt med ett 
färre antal personer åt gången och på så sätt få ut dem i annan försörjning. En intensiv uppföljning innebär 
också att försörjningsstödstagare har fått högre krav och varit tvungna att prestera för att få bidrag i annat 
fall har det blivit avslag. På försörjningsstöd har vi i Munkedal i stort sett bara personer som står långt från 
arbetsmarknaden och har bekymmer på olika sätt. Vi har få unga vuxna på försörjningsstöd. De flesta vi har 
med försörjningsstöd har stora hinder för vanliga jobb och det kräver intensivt arbete för att få ut dem i 
sysselsättning eller annan försörjning. Om denna tjänst tas bort finns det en stor risk i att personer med 
långvarit behov av försörjningsstöd kommer att öka. 
 
Riskbedömning för brukare 
Långgångare inom försörjningsstöd väntas öka vilket innebär en risk för att fler brukare exkluderas från 
samhället och arbetsmarknaden. Det finns en ökad risk för att personer med samjuklighet och 
komplexproblematik inte längre får den önskade hjälp och stöd som de behöver i samma omfattaning om 
behovet ökar igen.  
 
Riskbedömning för personalen 
Om tjänsten tas bort ger det en ökad risk för att socialsekreterarna inom försörjningsstöd inte hinner jobba 
på detta sättet längre. Det kommer inte finnas lika mycket utrymme för att ha det intensiva arbete som 
krävs för att inte få fler långgångare.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Personal kommer att få prioritera i vilka uppgifter som blir mest effektiva kopplat till arbetsinsats och 
effektivtet riktad till brukarna. 
 
11. Indragning habiliteringsersättning SOL och LSS (-380 tkr)  
Munkedals kommun betalar idag ut habiliteringsersättning till deltagare på Daglig verksamhet. Denna 
ersättning är inte lagstadgad. Ersättningen idag är 44 kronor/dag.  
 
Riskbedömning för brukare 
Förslaget innebär en tydlig ekonomisk försämring för en redan idag ekonomiskt utsatt grupp. Det minskar 
incitamenten för deltagande i sysselsättning vilket kan leda till isolering, passivitet och försämring av 
förmågor.  
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Att arbeta motiverande på boendet. Att arbetsplatsen erbjuder miljö och sammanhang som känns 
medningsfulla.  
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12. Indragning frukost Daglig verksamhet, översyn abonemang och prenumeration (-60 tkr)  
Idag ebjuds frukost på daglig verksamhet för deltagarna. Verksamheten genomför översyn av 
prenummerationer och abonnemang. 
 
Riskbedömning för brukare 
De deltagare som har stöd och hjälp av perosnal i hemmiljön erbjuds stöd med frukost där redan idag och 
påverkas inte av förslaget. De deltagare som inte har stöd och hjälp i hemmiljö informeras om att de får äta 
frukost innan de kommer till sysselsättningen.  
 
Verksamhetens översyn av prenummerationer och abonnemang påverkar ej brukare. 
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Ingen 
 
13. Omorganisation avdelningar (-900 tkr)  
I samband med att en avdelningschef avslutat sin anställning görs en översyn av förvaltningen och 
avdelningarnas organisering. Bedömningen är att kunna göra en besparing på 900 000 på strategisk nivå.  
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen allvarlig risk 
 
Riskbedömning för personalen 
Kan innebära ett mindre stöd till första linjens chefer 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inför förändringar kommer risk- och sårbarhetsanalys med åtgärdsprogram tas fram.  
 
 
14. Ökande intäkter (-540 tkr) 
Budgeterat upp intäkter för omsorgsavgifter, hyror och matabonemang anpassad utifrån aktuell taxa. 
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen allvarlig risk för brukare, betalar enligt taxa. Vi höjer inte taxan utan anpassar budget utifrån utfall. 
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen 
  
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Ingen 
 
15. Serviceinsatser inom hemtjänst (-800 tkr)  
Förslaget innebär att lyfta ur serviceinsatserna från hemtjänsten och istället utföra tjänsterna på annat sätt, 
genom upphandlad extern utförare alternativt annan form i egen regi. Förhoppningen är att antalet 
bidragsanställda ökar samt att det får en positiv effekt på förörjningssödet.  
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen allvarlig risk. 
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen allvarlig risk, snarare en positiv effekt utifrån arbetsmiljö 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Hur insatserna utförs och brukarens upplevelse följs upp av biståndshandläggare på samma sätt som övriga 
insatser.  
 
16. Administration, samordning inom förvaltningen (-500 tkr)  
Samordning av adinistrativa resurser genom effektivising och digitalisering. 
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen allvarlig risk 
 
Riskbedömning för personalen 
Att cheferna får en högre belastnign av adminstrativa uppgifter. Att de det kommer ha något mindre tid att 
vara nära verksamehterna   
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Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Förtydlga stödet som finns. Tydliga handlinsplaner för de uppgifter som skall utföras. Samorda den på 
befitnliga resurser.  
 
17. Generellt spar (-549 tkr) 
 
18. Anpassning för köpt vård 2019 barn och unga (-250 tkr) kostnadsdämpning – ej sänkning av 
ram 
Ingen köpt familjebehandling / öppenvård barn och unga. Vi använder istället våra egna familjebehandlare.  
 
Riskbedömning för brukare  
Ingen risk för brukare. Vår egen personal har rätt kompetens och vi ser en bättre styrning med egen 
personal, enklare uppföljningar.  
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen risk för personalen. Familjebehandlarna arbetar redan med målgruppen och med insatsen. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inga risker. 
 
19. Anpassning för HVB kostnad 2019 (-1 000 tkr) kostnadsdämpning – ej sänkning av ram 
En hemtagning från HVB till stödboende / egen lägenhet av ungdom i samverkan med boendestöd / 
stödboendet. Total kostnadsdämpning 1,6 mkr varav 600tkr går till ökade kostnader för stödet på 
hemmaplan. 
 
Riskbedömning för brukare  
I dagsläget kan kompetensen hos personalen behöva ses över inom stödboendet / boendestödet för att 
kunna möta behovet hos en ungdom som haft behov av HVB placering. Risken kan annars vara att utan rätt 
kompetens hos personalen kan en återplacering till HVB behöva göras då ungdomen inte får rätt stöd. 
 
Riskbedömning för personalen 
Finns ingen risk för personalen inom IFO. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Att se över kompetensen på stödboendet och boendestödet så personalen kan matcha behoven. 
 
20. Anpassning för vuxen missbruk 2019 (- 250 tkr) 
Samverkan med boendestödet för att stötta på hemmaplan. Hemtagning från HVB. Total kostnadsdämpning 
-250 mkr varav 600tkr går till ökade kostnader för stödet på hemmaplan. 
 
Riskbedömning för brukare  
I dagsläget möter personalgruppen på boendestödet denna målgrupp redan, däremot kan kompetensen hos 
personalen behöva ses över vid behov av att utöka så behovet kan täckas. Risken kan annars vara att utan 
tillräckliga resurser och rätt kompetens hos personalen kan en återplacering till HVB behöva göras då 
brukaren inte får tillräckligt stöd. 
 
 
Riskbedömning för personalen 
Finns ingen risk för personalen inom IFO. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Att se över kompetensen på boendestödet så personalen kan matcha behoven. 
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Verksamhetsmål 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.  
 
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 
 
Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. 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. 
 

Framtid 
Nämnden beskriver förändringar och händelser av väsentlig betydelse som kommer påverka åren 2020–
2022. 

Nyckeltal 
Kostnad jämnförbara kommuner (uppdrag inom IFO och ÄO) 
 
   2016 2017 
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) Liknande kommuner 

äldreomsorg 
 -0,4 -1,1 

 
 Munkedal  17,0 13,8 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, tkr Liknande kommuner 
äldreomsorg 

 0 -1 000 

 Munkedal  23 000 20 000* 

 
  2016 2017 
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 
80+ 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 2017 

78 480 83 372 

 Munkedal 90 064 85 985 
 Avvikelse i kr -11 584 - 2 613 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, 
kr/inv 80+ 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 2017 122 147 124 569 

 Munkedal 142 834 145 168 
 Avvikelse i kr -20 687 -20 599 

Källa Kolada, SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik. 
 
Munkedals hemtjänst är 1 936 tkr ( 2613* 741 st invånare 80+) dyrare än vad liknade kommuner är av de 
som är 80 år och äldre.  
Munkedals särkilda boenden är 15 263 tkr (20599*741 st invånare 80+) dyrare än liknade kommuner av de 
som är 80 år och äldre. Utifrån ovan nyckeltal kopplat till det uppdrag från fullmäktige kan det konstateras 
att det är inom särkilda boende som åtgärder bör ske för att sänka kostnader till nivå med liknade 
kommuner. 
 
*Nettoavvikelsen om 20 000 tkr innehåller all verksamhet inom äldreomsorg, vi har valt att fokuser på de två största, hemtjänst 
och särskilt boende som uppgår till 17 000 tkr. 
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  2016 2017 
Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%) Liknande kommuner IFO 7,0 14,8 

 Munkedal (2017) 95,7 90,4 
Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, tkr Liknande kommuner IFO 2 000 5 000 

 Munkedal (2017) 28 000 27 000 
 
  2016 2017 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 
Liknande kommuner IFO 
(2017) 1 810 2 051 

 Munkedal 3 970 4 105 
 Avvikelse i kr -2 160 -2 054 

Kostnad HVB-hem barn och unga, kr/inv 
Liknande kommuner IFO 
(2017) 543 624 

 Munkedal 1234 1319 
 Avvikelse i kr -691 -695 

Kostnad familjehemsvård barn och unga, 
kr/inv 

Liknande kommuner IFO 
(2017) 848 952 

 Munkedal 1842 2282 
 Avvikelse i kr -994 -1330 

Källa Kolada, SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik. 
 
Individ och familjeomsorgen i Munkedal är 90,4% dyrare än likande kommuner vilket motsvarar 27 mnkr. 
Jämnförfbart med liknade kommunder inom IFO är Munkedal 22 mnkr dyrare. Dyrast är barn och 
ungdomsvården där avvikelsen är 21 409 tkr (2054*10 423 st invånare) av de 22 000 tkr.  
 
Befolkningsprognos inom verksamhetsområde 

 

Målgrupp Grupp 
år 

2018 Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Födda 0  114 116 119 121 123 
Förskola 1-5 602 611 611 620 626 
Förskoleklass 6 149 119 128 124 125 
Skolbarnomsorg 6-9 502 500 517 521 499 
Skolbarnomsorg 10-12 375 375 370 364 387 
Grundskola 7-15 1 081 1 122 1 134 1 149 1 149 
Gymnasium 16-18  344 344 354 370 380 
Övriga åldrar               19-64  5 625 5 648 5 643 5 681 5 699 
Äldreomsorg 65-74 1 357 1 341 1 351 1 328 1 283 
Äldreomsorg 75-79 490 536 580 597 626 
Äldreomsorg 80-84 363 357 341 340 354 
Äldreomsorg 85-89 248 246 250 251 252 
Äldreomsorg 90+ 130 139 143 149 147 
Prognos befolkning  10 503 10 578 10 655 10 731 10 764 
     
Äldreomsorg 65+ 2 588 2 618 2 664 2 666 2 662 

  
ökning 

antal 65+   30 46 2 -4 
              
Äldreomsorg   80+ 741 741 733 740 753 

  
ökning 

antal 80+   0  -8  7  13  
SCB prognos 2019     
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Mars: Den beviljade SOL-tiden minskat, men ej den totala verkställda tiden, vilket beror på att HSL-insatser ligger på samma nivå., April: Siffrorna stämmer inte helt, har blivit felinlagt i april men kommer korrigeras i maj. 



Delegerade HSL timmar till hemtjänst
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Mars: HSL-insatser minskar inte i samma omfattning som beviljade SOL-insatser. Mer sjukvård i hemmet. 



Antalet brukare inom hemtjänsten
Antalet brukare per månad med hemtjänstinsatser ej trygghetslarm och avlösning
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Mars: Antal brukare ligger på ungefär samma nivå, däremot SOL-timmar per brukare har minskat. 



Avdelning Stöd
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet personer inom verksamheterna är relativt konstant. Däremot ser vi en markant ökning av vårdtyngd, framför allt inom boendestödet
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Bistånd 

7070



0

20

40

60

80

100

120

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

2019

Hemtjänst/tot

Älderomsorg Psykiatri LSS

7171



Övrig info Bistånd
Äldreomsorg:

Bo listan – 2st nya personer i kön, 1väntar hemma och 
en på korttiden – båda är erbjudna plats.
2 personer står på överflyttning

Tidigare månader
• Korttidsbeslut 16st   (11,18,15)
• Säbo beslut 2st       (5,4,4)
• Växelvård 1st         (2,1,2)

Inga betaldagar. 78% tas hem UK (60%,69%)
Utvecklingsarbete med mål att ta hem alla den dag då de 
är utskrivningsklara (UK)
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  2019-05-10 Dnr: VFN 2019-9 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut till och 
med 2019-04-30. 

Sammanfattning 
Sammanställningen visar välfärdförvaltningens redovisning av beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning, som antogs 2019-01-10 § 4.  
 
Besluten avser april 2019. 
 
 
    

 
 
 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
 
Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN 
Akten 
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Välfärdsförvaltningen 
 

ANMÄLAN AV 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-01 – 2019-04-30 

 

  

Välfärdsförvaltningen 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2019-04-30 681 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Uppdragstagare för perioden  
2019-04-01 -- 2019-04-30. 
 

Ewa Karlsson  

2019-04-30 680 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Familjerätt för perioden  
2019-04-01 -- 2019-04-30. 
 

Ewa Karlsson  

2019-04-30 678 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Besluta om insatser bistånd 
(ensamkommande) för perioden 
2019-04-01 -- 2019-04-30. 
 

Ewa Karlsson  

2019-04-30 677  Välfärdsnämnden Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Besluta i ärenden om ekonomiskt 
försörjningsstöd för perioden  
2019-04-01 - 2019-04-30. 
 

Ewa Karlsson  

2019-04-30 657 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Besluta om insatser bistånd 
hemtjänst, korttidsboende, 
trygghetslarm, under perioden 
2019-04-01 -- 2019-04-30. 
 

Inez Andersson  
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ANMÄLAN AV 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 
2(2) 

Datum 
2019-04-01 – 2019-04-30 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2019-04-17 590 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts protokoll  
2019-04-11 §§ 47 - 68. 
 

Monica Nordqvist  

2019-04-01 679 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Dödsboanmälan för perioden  
2019-04-01 -- 2019-04-30. 
 

Ewa Karlsson  
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Lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade

Att leva som andra och 
genom lagen uppnå goda 

levnadsvillkor.

7676



Syfte och mål
LSS är en rättighetslag som ska garantera 
personer med omfattande och varaktiga 
funktionshinder goda levnadsvillkor, att de 
får den hjälp de behöver i det dagliga livet 
och att de kan påverka vilket stöd och 
vilken service de får. 

Målet är att den enskilde får möjlighet att 
leva som andra. 

7777



LSS-lagen  (1993:387)

• LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och 
särskild service som människor kan behöva utöver 
det som de kan få genom annan lagstiftning. 

• LSS är ett komplement till andra lagar och innebär 
inte någon inskränkning i de rättigheter som 
andra lagar ger. 

• En begäran om stöd och service från en person 
som ingår i lagens personkrets bör i första hand 
prövas enligt LSS om det är en insats som 
regleras i lagen. Motivet till detta är att det i 
allmänhet får antas vara till fördel för den 
enskilde.
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PERSONKRETS enligt LSS

1.Personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd, 

2.Personer med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom, eller 

3.Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd eller service. 

7979



Insatserna enligt LSS §9:1-10

1 Rådgivning och annat personligt stöd 
En rätt till kvalificerat expertstöd av personal som 
förutom sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur 
det är att leva med stora funktionshinder. 

Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, 
sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, 
arbetsterapeut eller dietist. 

Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en 
ersättning för t.ex. habilitering, rehabilitering och 
socialtjänst.
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2 Personlig assistans 
Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal 
assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med 
sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att 
kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 
funktionshindrade). 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till 
personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha 
beviljats innan en person fyller 65 år eller så ska ansökan ha inkommit senast dagen före 65-
årsdagen och sedan blivit beviljad.

Antalet assistanstimmar får inte utökas efter att personen har fyllt 65 år. Den 
assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd 
och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. 

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven 
uppgår till högst 20 timmar per vecka.   Den som har behov av att personlig assistans för sina 
grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har rätt att få assistansersättning. Rätten 
till denna ersättning kan du läsa om här  51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB 
Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen.
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3  Ledsagarservice 
Den som inte har personlig assistans kan istället ha 
rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara 
en personlig service, anpassad efter individuella 
behov som ska kunna underlätta för den enskilde 
att delta i samhällslivet. 

4  Kontaktperson 
En kontaktpersonen ska vara en medmänniska som 
kan underlätta för den enskilde att leva ett 
självständigt liv genom att minska social isolering, 
ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i 
vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en 
familj, så kallad stödfamilj.
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5  Avlösarservice i hemmet 
Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats 
och för situationer som inte kan förutses. Den ska vara 
tillgänglig alla tider på dygnet. 

6  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till 
rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till 
avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan 
familj eller på något annat sätt t.ex. läger- eller kolonivistelse. 

7  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter 
skoldagen samt under skolloven. 
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8  Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller 
ungdom 
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en 
annan familj eller i en bostad med särskild service. Det ska vara ett 
komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna 
en del av tiden och för dem som inte alls kan bo hemma med sin familj. 

9  Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad 
bostad
Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är 
gruppbostad eller servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en 
särskild anpassad bostad anvisad av kommunen. 

10  Daglig verksamhet 
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar 
sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt 
LSS. Den dagliga verksamheten bör kunna innehålla såväl aktiviteter med 
habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter. Insatsen 
ska anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen. 
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Omvårdnad - fritid - kultur 
Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, boende i familjehem eller i 
bostad med särskild service för barn, ungdomar eller vuxna omfattar också omvårdnad. 
Omvårdnad innebär att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet 
och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.

I insatserna bostad med särskild service för barn, ungdomar eller vuxna ingår också 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 

Vad kostar insatserna? 
De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde, men några undantag 
finns. Den som får assistansersättning från Försäkringskassan ska betala motsvarande 
summa till kommunen om denna svarar för assistansen. 
Om man bor i bostad med särskild service för vuxna får skäliga avgifter tas ut för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 
För barn under 18 år som bor i familjehem eller i bostad med särskild service är 
föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till barnets kläder, fritidsverksamhet 
m.m.
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Inflytande och medbestämmande 
Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet som 
ges enligt LSS. Man ska få insatser bara när man själv begär det. Den som är under 15 
år eller som uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan ska få insatser när 
vårdnadshavare (t.o.m. 17 år), god man eller förvaltare begär detta. Kommunerna ska 
samverka med organisationer som företräder personer med funktionshinder. När en 
insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra 
sina åsikter. 

Individuell plan §16
Den som får insatser enligt LSS ska erbjudas att få en individuell plan med beslutade 
och planerade insatser. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde och ska 
utgå från hans eller hennes önskemål. Planen kan omfatta flera insatser från en eller 
flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas 
upp i planen. 

Rätt att överklaga 
Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i domstol, 
i första hand i förvaltningsdomstolen. 
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Lex Sarah 
Anställda, uppdragstagare m.fl. som fullgör uppgifter enligt LSS ska medverka till 
att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. 
Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en 
påtaglig risk för ett missförhållande som rör en enskild som får insats enligt LSS ska 
genast rapportera detta till den som är ansvarig för verksamheten. 

Huvudmannaskap och tillsyn 
Landstinget är som regel huvudman för insatsen rådgivning och annat personligt 
stöd. 
Kommunen är huvudman för de övriga insatserna. 

Kommun och landsting kan avtala om att flytta över huvudmannaskapet. Det 
förekommer t.ex. att några kommuner är huvudmän för rådgivning och annat 
personligt stöd. 

Socialstyrelsen har tillsyn över lagens tillämpning och kan ge ut 
föreskrifter och allmänna råd angående LSS.
Socialstyrelsen ska följa, stödja och utvärdera verksamheten, ta initiativ till 

förändringar och vara kunskapsförmedlare.  
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ÖVRIGT:
• Beställare – lämnar över till verkställighet

• Normalisering – leva som andra

• Föräldraansvar

• Uppföljning

• Utifrån delegation

• LSS/SKOLA/IFO
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Elise Andersson
Biståndschef/LSS handläggare
Munkedals kommun
Telefon: 0524-181 42
E-post: elise.andersson@munkedal.se

Webbsida: www.munkedal.se

Kontakt
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