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• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
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Dnr: VFN 2022-000026

Handläggare:
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Fastställande av ärendelista 17 februari 2022
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget.

Sammanfattning
Förslag till ärendelista är upprättad. Välfärdsnämnden har att besluta om
ärendelistan kan fastställas enligt förslaget.

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
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Dnr: VFN 2021-000001

Handläggare:
Josefine Fredriksson
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Bokslutsrapport 2021 Välfärdsnämnden
Förslag till beslut


Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021.



Välfärdsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.



Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 151 kr av ej
ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs
till Välfärdsnämndens investeringsanslag för 2022.



Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av
nämndens negativa resultat, att ett avsteg från gällande
ekonomistyrningsregler görs och 6 356 tkr skrivs av.

Sammanfattning
Välfärdsnämndens resultat för 2021 uppgår till 293 447 tkr vilket ger en negativ
avvikelse mot budget på 10 793 tkr. Avvikelsen mot budget är en försämring mot
prognosen med 2 343 tkr, utökade kostnader inom försörjningsstöd och
tillkommande placeringar är det som påverkat prognosen mest. Avdelning Vård och
omsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på 2 353 tkr detta beror främst på
ökade personalkostnader. Avvikelsen är främst hänförlig till hemtjänsten där
antalet verkställda timmar ökat under året. Avdelning Stöd och service redovisar en
avvikelse om minus 1 523 tkr, ökat brukarbehov och tillkommande köpta externa
boendeplatser inom LSS gruppbostad är den verksamhet där nämnden ser utökade
kostnader. Avdelning Individ- och familjeomsorg har en negativ budgetavvikelse på
5 191 tkr där försörjningsstödet står för den största avvikelsen men avdelningen
ser även ökade kostnader för placeringar under året. Avdelning Ledning redovisar
en avvikelse på -1 727 tkr, utökade personalkostnader i form av slutlöner,
kostnader i samband med rekryteringar samt nya verksamhetssystem har påverkat
avvikelsen.
Välfärdsnämnden har tagit sig an samtliga av Kommunfullmäktiges fyra
Inriktningsmål. Bedömningen är att ett Verksamhetsmål delvist är till stor del
uppfyllt, två mål delvis uppfyllda och ett mål inte är uppfyllt.
Årets investeringar uppgår till 2 217 tkr av den totala investeringsramen på 3
368 tkr. Årets investeringar består främst av inventarier, inre och yttre underhåll
av Ekebacken samt licenskostnad för nytt verksamhetssystem.
Med anledning av att nämndens negativa resultat på 10 793 tkr överstiger 3 % av
nämndens budgetram ska enligt gällande ekonomistyrningsregler 8 480 tkr
överföras till nämndens eget kapital. Nämnden begär av Kommunfullmäktige att få
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hela underskottet avskrivet, kvittat mot nämndens ingående eget kapital på 2 124
tkr alltså 6 356 tkr. Motiveringen är att nämnden påverkats av pandemin även
under 2021, försörjningsstödet är fortsatt högt och utifrån hur samhället ser ut är
det svårt att få ut bidragstagare i egen försörjning. Timmarna i hemtjänsten har
ökat och resursfördelningsbudgeten från Kommunfullmäktige redovisar ett
underskott samt att nämnden har utökade kostnader inom LSS som nämnden ej
kunnat påverka.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan.

Facklig samverkan
Information enligt MBL §19 2022-02-07.
Barnkonventionen
Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket
värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; barn
som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd
från staten samt rätt till ett alternativt hem.
Inga ytterligare konsekvenser.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen
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Välfärdsnämnden

Nämndsordförande
Ulla Gustavsson (M)

Förvaltningschef
Johanna Eklöf
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Vinterbild. Fotograf Jan-Olof Karlsson

Ansvarsområde
Välfärdsnämndens verksamhet utgör det yttersta skyddsnätet i samhället. De insatser som ges ska
stödja och stärka medborgarnas egna förmågor att kunna leva ett självständigt och gott liv.
Välfärdsnämnden ansvarar för att Munkedals kommuns invånare får stöd, vård och omsorg. Nämnden
har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande
samhällsinsatser. Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter
och den enskildes rättigheter.
I socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret. Här anges att kommunen ansvarar för att
tillhandahålla sociala tjänster för de som bor i kommunen och för andra som vistas där. Det yttersta
ansvaret som kommunen har innebär dock inte att kommunen ska utföra uppgifter som andra
huvudmän ansvarar för.
Avdelning Vård och äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård,
vård- och omsorgsboende, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd.
Avdelning Stöd och service arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade),
socialpsykiatri och arbetsmarknadsenheten.
Avdelning Individ- och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL
(socialtjänstlagen) för barn 0–21 år, familjebehandling, försörjningsstöd och beroendevård samt
verksamhet i samverkan med primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral.

Viktiga händelser
Under årets första halvår har det varit stort fokus på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de
effekter som pandemin haft på verksamheterna. Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som
är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt deras hushållskontakter, alltså samtliga i
hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och LSS/personlig assistans. Varje medborgare har behövt tre
vaccindoser vilket genererat mycket personella resurser. Vaccinet har haft kort hållbarhet och det har
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varit en snäv tidsram mellan att sprutan levererats till kommunen tills dess den måste stickas i en arm
för att inte gå förbrukad. Hemsjukvården har fått ersättning från regionen för delaktighet i
vaccinationen.
Det har varit ombyte på ledningspositioner och flertalet tillförordnande chefer vilket gjort att oro ökat
bland medarbetare och utvecklingsarbetet i verksamheten har tappat fart.
Det nya verksamhetssystemet Combine och avvikelsesystemet DF Respons har tillsammans med
planeringssystemet Kompanion införts under våren. Införandet krävde resurser och nya arbetssätt.
Arbetet med att säkra planering och dokumentation kommer fortgå och ingå i det systematiska arbetet
för verksamheten.
Vård och omsorg
För att få balans i behovet av särskilda boendeplatser och korttidsplatser fattades beslutet att
korttidsplatserna framöver kommer att beläggas på Ekebacken. Dinglegården kommer då enbart bestå
av permanenta boendeplatser. Förändringen medför på sikt en mängd synergieffekter då
sjuksköterskor och rehab personal kommer att utgå från samma lokaler. Att slå ihop dessa
verksamheter ses som ett steg i arbetet med omställning till en god och nära vård. Ett varsel om
övertalighet av undersköterskor har genomförts utifrån verksamhetens behov. Utfallet blev att ingen
personal behövdes sägas upp utan erbjöds möjlighet till omplacering inom förvaltningen. Flytten
mellan Ekebacken och Dinglegården planerades och genomfördes under vecka 36. Omflyttningen har
delfinansierats av statsbidrag i syfte att bibehålla vårdkvalitet och möjlighet till god arbetsmiljö.
Stöd och service
Inom LSS verksamheten har personalkostnaderna ökat. Bristande kompetens och förutsättningar har
även orsakat utmaningar i arbetsmiljön. Verksamheterna har granskats av arbetsmiljöverket och IVO.
Uppföljning avseende IVO's och arbetsmiljöverkets anmärkningar har skett under hösten. I
uppföljningen upptäckters att både dokumentationen och personalens kompetens var bristfällig och
kräver nämndens synpunkter. Nämnden har redovisat åtgärder för tillsynsmyndigheterna och nu är
dessa ärenden avslutade.
Som en åtgärd för att komma till rätta med tillsynsmyndigheternas krav har en har tillfällig
avdelningstjänst tillsatts temporärt för att utreda och åtgärda dessa brister.
Inom personlig assistans har det minskat med ett ärende under året. En brukare har flyttat in på
gruppbostad. I dagsläget finns två assistans ärenden som utförs i kommunal regi.
Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd har fortsatt att vara högt både i Munkedal och nationellt. Framförallt med personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Pandemin sätter stopp för utvecklingsarbetet och möjlighet till
arbete. Försörjningsstödsgruppen och Jobbcentrum fortsätter att jobba och utveckla samverkan för
att stärka klienters möjlighet till arbete. Fortsätt arbete sker i samverkan med Arbetsförmedlingen,
vuxenutbildningen och Jobbcentrum. En arbets- och styrgrupp är skapad (SKASAM) för att identifiera
och arbeta med gemensamma mål mot egen försörjning genom arbete eller studier. Ökade möjligheter
till arbetstillfällen på arbetsmarknaden påverkar det inte det enskilda inom försörjningsstöd i större
utsträckning.
Antalet orosanmälningar kring barn och unga har under de senaste åren ökat med nästan 50 %. Flera
grannkommuner ser likande tendenser med framförallt ökande anmälningar men också inledda

10

3

utredningar. Många ärenden är av komplex karaktär och kräver stora arbetsinsatser. Anmälningarna
har främst ökat från skola och hälso-och sjukvården. Ökningen från hälso- och sjukvården rör ökad oro
för barns psykiska hälsa. Under de första månaderna 2021 har enheten Barn och unga utredning märkt
av en ökning gällande ungdomar med drogmissbruk. Vissa av dem har ett konstaterat omfattande
drogmissbruk vars vårdbehov inte har bedömts kunna tillgodosetts genom kommunens
öppenvårdsinsatser, trots upprepade försök. Detta har medfört att kostnaderna för placeringar på
institution har ökat. I vissa av dessa ärenden har man kunnat se att distansundervisningen på
gymnasieskolorna kan har varit en bidragande orsak till en ökad psykisk ohälsa vilket i sin tur inneburit
en ökad grad av självmedicinering med narkotika. Barn och unga utredning, skolorna i Munkedal samt
gymnasieskolor i grannkommuner samverkar kring dessa ungdomar. De ungdomar som också uppfyller
kriterier för samverkan inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har lyfts i detta sammanhang.
Samverkan kring dessa ungdomar planeras att fortgå under året 2022.
Covid-19
Medarbetarna har fortsatt en del korttidsfrånvaro till följd av att en måste bli hemma med minsta
milda symtom. Positivt är att efter första kvartalet i år så får nu medarbetarna provsvar tidigt och blir
inte hemma lika länge. Egentest erbjuds för vård och omsorgs medarbetare av arbetsgivaren vilket gör
att det är enkelt att få en tid för testning.
Vaccinering genomfördes av alla brukare med hemsjukvård och deras hushållskontakter, samtliga fick
tre doser. Vilket innebär att ca 990 doser/hembesök . Verksamheten har vaccinerat alla medborgare
som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt deras hushållskontakter. Varje
medborgare har behövt två vaccindoser vilket genererat mycket personella resurser. Vaccinet har haft
kort hållbarhet och det har varit en snäv tidsram mellan att sprutan levererats till kommunen tills dess
den måste stickas i en arm för att inte gå förbrukad. Det har varit utmaningar i logistiken och en stress
för medarbetarna.
Det statliga stödet för utökade kostnader till följd av pandemin som utbetalades till förvaltningen
under 2020 från Socialstyrelsen har inte betalats ut under 2021.

Ekonomi
Resultaträkning
Konto

Utfall Jan - Dec
2020

Utfall Jan - Dec
2021

Bud Jan - Dec
2021

Avvikelse Jan Dec 2021

Intäkter

58 907

56 655

38 867

17 789

Summa intäkter

58 907

56 655

38 867

17 789

Kostnader

-58 646

-62 645

-50 872

-11 773

-225 989

-235 818

-223 133

-12 686

-49 390

-51 578

-47 449

-4 129

-107

-61

-67
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Summa kostnader

-334 132

-350 102

-321 521

-28 581

Årets resultat

-275 226

-293 447

-282 654

-10 793

Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnad
Övriga intäkter och kostnader

Välfärdsnämnden har för året ett utfall om 293 447 tkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget på
10 793 tkr, 2 343 tkr mer än årsprognosen i oktober. De främsta orsakerna till förändringen av
prognosen är tillkommande kostnader inom avdelning Individ- och familjeomsorg. Försörjningsstödet
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ökade i december samt avräkningen på de bidragsanställda som försörjningsstödet delfinansierar
slutavräknades till ett högre belopp än vad som förväntats. En HVB placering tillkom från mitten av
november samt en placering där dygnspriset höjdes retroaktivt över 2021 påverkade även utfallet.
Inom Vård och omsorg fortsatte hemtjänsttimmarna att öka även under sista månaderna. En justering
har gjorts av de preliminära kostnaderna för lokaler efter verkligt utfall på lokalvård och elförbrukning
totalt motsvarande 250 tkr i tillkommande kostnad på särskilt boende.
Nämndens totala underskott härleds bland annat till avdelning Individ- och familjeomsorg.
Försörjningsstödet är fortsatt högt även under 2021 och är en stor del av nämndens underskott.
Nämnden ser även att kostnader för placeringar ökat, under 2021 har antalet köpta placeringsdygn
inom avdelningen IFO ökat med 640 dygn jämfört med 2020. Inom Vård och omsorg ser
verksamheterna en avvikelse på personalkostnader, trots att åtgärder vidtagits under året får det
ingen helårseffekt under 2021. Utökade personalkostnader och fler köpta externa boendeplatser inom
LSS har också påverkat utfallet negativt under 2021.
Nettokostnadsökningen är 18 221 tkr i jämförelse ned föregående år, det vill säga en ökning med 6,2
%. 5 127 tkr är hänförliga till årets lönerevision. Att nettokostnadsökningen mellan åren är så pass hög
kan förklaras med att under 2021 har antalet placeringar och köpta boendeplatser ökat jämfört med
2020 då antalet placeringar var få. Personalkostnaderna har även ökat, utöver lönerevisionen, inom
avdelning Stöd och service avseende vikarier och sjuklönekostnader.

Intäktsanalys
Intäkterna har för året en positiv avvikelse med 17 789 tkr mot budget. Det är främst bidrag från
Socialstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som har varit högre än budgeterat. Vissa
intäkter och bidrag är osäkra belopp och därför inte budgeterade till fullo, en försiktighetsprincip.
De verksamheter som har störst positiv avvikelse avseende intäkter mot budget är
arbetsmarknadsenheten och integrationen. Anneldningen är att de olika anställningsbidragen från
Arbetsförmedlingen för personal i olika former av arbetsmarknadsåtgärder inte budgeteras till fullo då
antalet bidragsanställningar varierar mellan åren samt ersättningen varierar. För integrationen
eftersöker verksamheten intäkter hos Migrationsverket för placeringskostnader i ett asylärende.
Omsorgsavgifter och hyresintäkter är enligt budget.
I jämförelse med utfallet 2020 har intäkterna totalt minskat med 2 252 tkr och avser främst minskade
bidrag. Under 2020 ersättes nämnden för utökade kostnader till följd av pandemin samt för samtliga
sjuklönekostnader med 9 622 tkr. Under 2021 har verksamheterna inte ersatts i samma omfattning
men de riktade stadsbidragen, främst till äldreomsorgen, har i stället ökat vilket gör att förändringen
avseende intäkter mellan åren inte är större.

Kostnadsanalys
Kostnaderna för 2021 överstiger budget med 28 581 tkr och är relativt jämnt fördelat mellan köp av
huvudverksamhet och personalkostnader.
Kostnaderna avseende köp av huvudverksamhet avviker från budget med 11 773 tkr. Främsta
avvikelsen avser köpta boendeplatser samt placeringar inom Individ- och familjeomsorgen. Inom
Integration där placeringskostnaderna för asylärendet som återsökts hos Migrationsverket överstiger
ärendet budget med drygt 5 500 tkr men avvikelse syns även för placeringar på institution. För
utbetalat försörjningsstöd är budgetavvikelsen drygt 2 700 tkr.
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Kostnaderna har ökat med 3 999 tkr jämfört med 2020 och syns främst inom verksamheterna HVB
placeringar och LSS gruppbostad.
Personalkostnaderna överstiger budget med 12 686 tkr för 2021. Den största budgetavvikelserna finns
inom avdelning Vård och omsorg med 8 568 tkr och är relativt jämt fördelat mellan hemtjänst och
särskilt boende. Verksamheten LSS gruppbostad redovisar en budgetavviksel med 2 973 tkr. Det är
kostnader för vikarier, mertid och sjuklöner som överstiger budget. Verksamheterna ser dock att
personalkostnaderna minskar under sista kvartalet utifrån de åtgärder som vidtagits och utefter
omorganisationen.
Personalkostnaderna har ökat med 9 829 tkr mellan åren, utöver årets lönerevision på 5 127 tkr syns
de största kostnadsökningarna på verksamheterna LSS gruppbostad samt arbetsmarknadsenheten där
antalet bidrag- och extra tjänster ökat (vilket återspeglas i ökade intäkter från Arbetsförmedlingen).
Övriga verksamhetskostnader överstiger budget med 4 129 tkr. Förvaltningen har tvingats köpa in mer
förbruknings- och skyddsmaterial även under 2021 och budgetavvikelsen uppgår till cirka 600 tkr.
Kostnader för verksamhetssystem överstiger även budget med 800 tkr. Ser även en budgetavviksel för
drivmedel på cirka 500 tkr vilket är en effekt av ökat antal timmar inom hemtjänsten. Även kostnader
för analyser, provtagning och tolkförmedling överstiger budgeten under året.
Övriga verksamhetskostnader har ökat med 2 188 tkr 2021.

Eget kapital
Nämnd

Ingående
eget kapital

Årets
resultat

Justerad
resultatöverföring

Utgående
eget kapital

Välfärdsnämnden

2 124

-8 480

-6 356

0

Välfärdsnämndens underskott överstiger 3 % av budgetramen för 2021. 3 % av budgetramen uppgår
till 8 480 tkr och är det underskott som nämnden enligt ekonomistyrningsprinciperna skall ta med sig
i eget kapital.
Nämnden förespråkar att få hela beloppen avskrivet, kvittat mot ingående eget kapital på 2 124 tkr.
I årets underskott finns kostnader som varit svåra för nämnden att påverka utifrån pandemin och
polariseringen i samhället i stort. Redan 2020 flaggade Välfärdsnämnden för ökade kostnader
avseende försörjningsstöd som en konsekvens av pandemin. Under 2021 har nämnden inte sett någon
förändring avseende kostnadsläget. Då personer i försörjningsstöd står långt i från arbetsmarknaden
har det varit svårt för nämnden att arbeta med åtgärder för att minska kostnaderna för
försörjningsstöd. Avvikselen som nämnden vill ha avskrivet för 2021 uppgår till 3 742 tkr.
LSS gruppbostad, där verksamheten vidtagit åtgärder utifrån IVO och arbetsmiljöverkets granskningar
har resulterat i att verksamheten tvingats köpa externa boendeplatser till en utökad kostnad på 1 566
tkr.
Under 2021 har antalet hemtjänsttimmar och antalet brukare inom hemtjänsten ökat vilket resulterat
i att resursfördelningsbudgeten från Kommunfullmäktige visar ett underskott om 1 100 tkr.
Nämnden har även fortsatt varit påverkad av pandemin under 2021 vilket återspeglas i höga sjuktal
och kostnader för sjukfrånvaro som inte ersatts från Socialstyrelsen.
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Motiveringen till att få underskottet avskrivet är nämndens redan ansträngda situation med att
hantera de olika ekonomiska uppdrag som samtliga syftar till att minska kostnader inom förvaltningen
samt nå en budget i balans. Ytterligare ett besparingsuppdrag kommer få stor påverkan på nämndens
verksamhet, kvalitet och förmåga att klara grunduppdraget.
Nämnden har beslutat att vidta flertal åtgärder i arbetet med de effektiviseringskrav som nämnden
fick inför budget 2022. Utöver det arbetar förvaltningen med åtgärder för minska kostnaderna och nå
en budget i balans.

Driftredovisning ansvar
Avdelning

2020 Utfall
helår

2021 Utfall
helår

2021 Budget
helår

2021
Återstår
helår

-11 120

-13 777

-12 050

-1 727

Avdelning Vård och omsorg

-149 597

-152 922

-150 569

-2 353

Avdelning Stöd och service

-57 993

-64 375

-62 852

-1 523

Avdelning Individ- och familjeomsorg

-56 517

-62 373

-57 183

-5 191

-275 226

-293 447

-282 654

-10 793

Avdelning Ledning

Summa Välfärdsnämnden

Avdelning Ledning redovisar ett utfall på -13 777 tkr och en budgetavvikelse på -1 727 tkr för 2021.
Utfallet är en försämring med 2 657 tkr jämfört med 2020. Ökningen beror dels på kostnaden för gåvan
till personalen i samband med pandemin. Avdelningen har även belastats med högre
personalkostnader under 2021, sjuklöner, slutlöner samt rekryteringskostnader är poster som ökat
under 2021 på ledningsnivå. Budgetavvikelsen består främst av ökade kostnader för personal och
rekrytering.
Avdelning Vård och omsorg redovisar ett utfall på -152 922 tkr och en negativ budgetavvikelse på -2
353 tkr. Utfallet har ökat med 3 325 tkr under 2021. Vård och Omsorg är den avdelning som påverkats
mest av pandemin. Antalet hemtjänsttimmar har ökat under 2021 efter att minskat 2020 och är nu på
samma nivå som innan pandemin. Inom särskilt boende har avdelningen minskat antalet
boendeplatser för att anpassa verksamheten utifrån behovet. Under 2020 kompenserades
avdelningen för utökade kostnader till följd av Covid-19 med 6 016 tkr, någon sådan ersättning har inte
funnits att söka under 2021 däremot har avdelningens riktade stadsbidrag ökat för bland annat att
säkerställa god och nära vård med 5 126 tkr.
Avdelning Stöd redovisar ett utfall på -64 375 tkr och en negativ budgetavvikelse på -1 523 tkr. Utfallet
har ökat med 6 382 tkr under 2021. Att kostnaderna ökat är främst hänfört till verksamheten boende
enligt LSS. Dels har personalkostnaderna ökat som följd av de hemtagningar som gjordes under 2020
och våren 2021 dels på grund av ökat antalet köpta externa boendeplatser. Att avvikelsen från budget
inte är högre än - 1 523 tkr beror på att det funnits vakanta chefstjänster under året samt att daglig
verksamhet haft lägre kostnader för omsorgsresor samt bedrivit verksamheten covid-anpassad delar
av året.
Avdelning IFO har ett resultat på -62 373 tkr och en budgetavvikelse på minus - 5 191 tkr. Utfallet är 5
856 tkr högre jämfört med 2020. Främsta anledningen är ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd
och kostnader för placeringar som ökat under 2021 och då främst HVB och institutionsplaceringar.
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Driftredovisning verksamhet
Verksamhet

2020 Utfall
Helår

2021 Utfall
Helår

2021 Budget
Helår

2021 Avvikelse
helår

-40 744

-44 106

-41 469

-2 635

-1 571

-1 639

-2 038

399

Särskilt boende/korttidsvård

-72 223

-72 196

-71 713

-483

Rehab och hemsjukvård

-25 544

-26 393

-26 686

293

Boende enligt LSS

-24 800

-30 712

-26 080

-4 632

Korttidsvistelse utanför hemmet

-4 584

-3 023

-3 500

477

Annat boende enligt SoL

-3 025

-3 406

-2 507

-899

Boendestöd

-3 588

-3 765

-4 159

394

Övriga insatser inom LSS

-7 659

-7 599

-9 319

1 720

Insatser enl. LSS/SFB

-7 785

-6 805

-7 215

410

-866

-2 121

-1 253

-868

-1 146

-1 168

-1 000

-168

HVB vård barn/unga

-11 548

-16 742

-12 277

-4 465

Familjehemsvård barn/unga

-15 057

-11 973

-16 784

4 811

Övr. öppna insatser inom IFO

-5 674

-7 220

-6 452

-768

-14 695

-15 184

-11 442

-3 742

924

246

-102

348

Arbetsmarknadsårgärder

-3 111

-4 211

-3 586

-632

Gem. kostnader Välfärd

-31 670

-34 462

-34 028

-434

-860

-968

-1 044

76

-275 226

-293 447

-282 654

-10 793

Hemtjänst
Dagverksamhet

Institutionsvård vuxna
Övrig vuxenvård

Ekonomiskt bistånd
Integration

Nämnd och styrelse
Välfärd totalt

Hemtjänsten inkl. resursfördelningsbudget
Hemtjänsten redovisar ett resultat för 2021 på -2 635 tkr varav resursfördelningsbudgeten -1 100 tkr.
Utfallet för året uppgår till 44 106 tkr.
Underskottet i hemtjänsten beror dels på att det biståndsbedömts fler timmar än vad som finns
budgeterat för från Kommunfullmäktige dels på grund av en kostsam sommar med ökade
brukarinsatser vilket medfört ett ökat personalbehov. I början av året fanns även personalövertalighet
i en av hemtjänstgrupperna som avdelningen löst under året. Detta har även påverkat kostnaden per
verkställd timme som ökat till 465 kr.
Antalet verkställda SoL och HSL timmar uppgår till 91 388 timmar vilket är 3 793 fler timmar jämfört
med 2020. Främst är det SoL uppdragen som ökat igen efter att stadigt minskat de senaste åren medan
HSL uppdragen fortsätter att minska. Nyttjandegraden för de som är 65 år och äldre i kommunen
uppgår till 7,1 % 2020, våra jämförbara kommuner har en nyttjandegrad på 6,4 %.
Hemtjänst

2019

2020

2021

Verkställd tid SoL

70 663

68 904

75 705

Verkställd delegerad HSL

21 703

18 691

15 683

Totalt verkställd tid (SoL och HSL)

92 366

87 595

91 388

7 697

7 300

7 616

Verkställd tid snitt/månad (SoL och HSL)

15

8

Nettokostnad hemtjänst (dag) tkr

40 146

38 494

42 154

Kostnad per timme (SoL och HSL)

435

439

461

Antal brukare hemtjänst SoL och HSL (snitt på året)

235

232

222

Verkställd tid per brukare och månad SoL och HSL

36

31

34

Andel invånare 65+ med hemtjänstinsats*

7,3 %

7,1 %

-

Delegerad HSL i % av verkställd tid

23 %

21 %

17 %

*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2021 års uppgifter publiceras v.20 på Kolada.se

Särskilt boende och korttidsvård
Redovisar ett negativt resultat på –483 tkr och och har ett utfall på 72 196 tkr, viket är i nivå med
föregående år.
Under 2021 har antalet SäBo platser minskat med 9 platser utifrån omorganisationen att flytta ut
korttidsverksamheten från Dinglegården till Ekebacken. Stor del av stadsbidraget God och nära vård
har används för att kunna bibehålla en bra personaltäthet under omorganisationen.
Främst ser verksamheten en kostnadsökning av utfallet på Dinglegården och Ekebacken. Dessa
boenden har påverkats av omflyttningen, varsel och chefsbyten. Det har varit mycket oro i
personalgrupperna vilket även resulterat i höga sjuktal. Åtgärder att minska antalet årsarbetare är
genomförda och effekt syns under sista kvartalet 2021.
Nyttjandegraden för 80+ i särskilt boende sjunker. 2020 bodde 11,1 % av kommunens 80+ på SäBo, i
liknande kommuner är motsvarande siffra 11,4 % 2020.
Korttids har även påverkats av Covid-19, dubbelrummen har inte fått nyttjas till mer än en brukare åt
gången samt att avdelningen arbetat med trygghemgång. Antal verkställda korttidsdygn under året
uppgår till 4 408 stycket, trenden är att antalet verkställda korttidsdygn minskar.
Särskilt boende inkl. korttids

2019

2020

2021

Antal boendeplatser inkl. korttids

128

117

108

Varav vård och omsorgsboende

119

116

95 (96)

12,0 %

11,1 %

-

4997

4478

4408

Nyttjandegrad SäBo 80+*
Antal verkställda korttidsdygn

*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2021 års uppgifter publiceras v.20 på Kolada.se

Boende enligt LSS
Boende enligt LSS gör ett underskott på - 4 632 tkr för 2021 och ett utfall på 30 712 tkr, en
kostnadsökning på 5 912 tkr under 2021. Omfattar kommunens grupp- och servicebostad inom LSS
samt köpta externa boendeplatser för vuxna och barn. Anledning till det stora underskottet är att
verksamheten från och med juni köper ytterligare två externa boendeplatser och kommer fortsätta
köpa platser på den nya gruppbostaden på Myrbottenvägen i Munkedal. Underskottet på kommunens
egna boenden beror till största del av utökade personalkostnader, verksamheten har bemannats upp
för att klara situationen på bästa sätt och detta har resulterat i ökad mertid, kvaltid, sjukskrivningar
samt ökad vikarietillsättning. Det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats och kommer fortsätta
över tid.
Övriga insatser inom LSS
Avser till största delen av daglig verksamhet LSS och SoL och redovisar en positiv budgetavvikelse på 1
720 tkr. Under de senaste två åren har antalet omsorgsresor minskat kraftigt som en konsekvens av
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att daglig verksamhet varit covid-anpassad. Samma anledning ligger även till grund för att
personalbortfall i arbetsgruppen inte behövt ersättas i samma omfattning som när verksamheten
bedrivs i ordinarie omfattning.
Vuxenvård IFO
Vuxna placeringar

2019

2020

2021

Kostnad institutionsplaceringar, tkr

986

375

1 665

Antal köpta dygn på institution

393

149

734

Kostnad dygn, tkr

2,5

2,5

2,3

Kostnad övrig vuxenvård, tkr

926

1 303

1 140

Antal köpta dygn övrig vuxenvård

312

456

393

Kostnad dygn, tkr

2,9

2,9

2,9

Institutionsvård vuxen redovisar en budgetavvikelse på - 868 tkr. Nettokostnaden för placeringar
under 2021 är 1 255 tkr högre jämfört med 2020. Anledningen är att det var ytterst få placeringar
under 2020. Under 2021 har det totalt varit 7 personer placerade under olika tidsperioder vilket även
påvisas i antalet placerade dygn som ökat från 149 dygn 2020 till 734 placeringsdygn 2021. Från mitten
av september finns en LVM placering med en kostnad om 5 tkr dygnet, vilket ökat kostnaden med 535
tkr för 2021.
Barn och unga IFO
Antal placerade barn/snitt på året

2019

2020

2021

5

5

9

Antal i köpt familjehem

11

9

5

Antal i egna familjehem

19

21

22

Summa

35

35

36

Antal i HVB

Resultatet för HVB barn och unga uppgår till - 4 465 tkr. Kostnaderna för placeringar är 5 194 tkr högre
jämfört med 2020 och uppgår till 16 742 tkr 2021. Anledningen till den stora kostnadsökningen och
budgetavvikelsen beror på att antalet köpta HVB dygn 2021 uppgår till 3 054 dygn och under 2020
köpte verksamheten 1 942 dygn, antalet köpta dygn har alltså ökat med 1 112 dygn. Under våren
placerades tre ungdomar på SiS och HVB, totalt har det tillkommit fem ytterligare placeringar under
året.
HVB placeringar barn och unga
Kostnad placering barn och unga, tkr
Antal dygn
Kostnad dygn, tkr

2019

2020

2021

11 226

11 548

16 742

1992

1942

3054

5,6

5,9

5,5

Familjehemsvård barn och unga redovisar en positiv budgetavvikelse på 4 811 tkr och utfallet har
minskat med 3 084 tkr under 2021. Att utfallet för 2021 är ett överskott beror på att flera köpta
familjehemsplaceringar avslutas under året. Enheten arbetar aktivt med att vårdnadsöverflytta de
placerade barnen till familjehemmen som ett led i att sänka kostnaderna inom IFO. Antalet köpta
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familjehemsdygn har minskat med 1356 dygn under 2021 medan de egna familjehemsdygnen ökat
med 210 dygn.
Familjehem

2019

2020

2021

Kostnad köpt familjehem, tkr

8 913

7 640

3 518

Antal köpta familjehemsdygn

3897

3370

2014

2,3

2,3

1,8

Kostnad egna familjehem, tkr

4 976

5 798

6 231

Antal egna familjehemsdygn

6456

7128

7338

0,7

0,8

0,8

Kostnad dygn, tkr

Kostnad dygn, tkr

Ekonomiskt bistånd
Resultatet uppgår till minus 3 742 tkr vilket är en kostnadsökning med 490 tkr jämfört med föregående
år. Utbetalt försörjningsstöd är i nivå med föregående år men personalkostnaderna har ökat jämfört
med föregående år på grund av vakanta tjänster första halvåret 2020.
Verksamheten bekostar åtta subventionerade anställningar till en kostnad om 490 tkr. Sex personer är
anställda på AME, en person på ett särskilt boende och en i räddningstjänsten. Om dessa personer inte
hade haft dessa anställningar hade de varit i behov av försörjningsstöd vilket hade genererat en högre
kostnad.
Försörjningsstöd
Utbetalt försörjningsstöd, tkr

2019

2020

2021

9 596

12 173

12 054

Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%)*

28,9 %

30,5 %

-

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd
(%)*

9,0 %

14,3 %

-

*Kolada nyckeltal med ett års eftersläpning, 2021 års uppgifter publiceras v.20 på Kolada.se

Andelen biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (10–12 månader under samma år)
uppgår till 30,5 % 2020, för liknande kommuner IFO är motsvarande siffra 35,3 %. Av dessa är 14,1 %
bidragstagare som erhållit försörjningsstöd längre än två år. Största skillnaden mot liknade kommuner
ses i kategorin unga biståndstagare (18–24 år) där jämförbara kommuner uppgår till 11,2 % för 2020
och Munkedal 14,3 %.
Arbetsmarknadsenheten
Redovisar ett underskott om 632 tkr varav Nött och Nytt gör ett negativt resultat om 167 tkr, här har
lokalkostnaderna ökat under 2021 då butiken flyttats till nya lokaler. Dessutom har intäkterna inte
blivit de förväntade då butiken kunde öppna först i slutet av året. Mötesservice i Forum gör ett negativt
resultat om 60 tkr då försäljningen varit avsevärt mindre under 2021 på grund av minskad försäljning
till personal i och besökare till Kommunhuset samt på grund av uteblivna möten, allt som en följd av
covid-restriktioner.
Slutligen säljer kommunen inte platser för arbetsträning eller arbetsförmågeutredning till
Arbetsförmedlingen i samma omfattning som budgeterats. Förändringar för Arbetsförmedlingen, som
är fattade på nationell nivå, leder till stora förändringar för verksamheten då deltagare inte kommer
till Jobbcentrum i samma omfattning som tidigare.
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Åtgärder
Avdelning Vård och Omsorg
Hösten 2021 var omorganisationen avseende Dinglegården och Ekebacken genomförd, då började
scheman och ny personaltäthet ge effekt. Även anpassningen av personalbehovet i Svarteborgs
hemtjänstområde har gett resultat, sammanlagt har avdelning minskat med 6 årsarbetare.
En enhetschef är tillsatt för området Svarteborg hemtjänst och Dinglegården med fokus på
arbetsmiljöarbetet så som minska sjukfrånvaron samt få en samplanering av verksamheterna likt
Hedekas hemtjänst och Sörbygården. Alla verksamheter har enhetschef på plats från och med januari
2022.
Hemtjänstens verksamhet kommer att ses över under 2022, då flödet mellan behovsprövning och
verkställighet behöver ligga rätt.
Avdelning Stöd
Avdelningen har påbörjat åtgärder för att minska personalkostnaderna främst inom LSS gruppbostad.
Scheman ses över i omgångar, från oktober syns en minskning av personalkostnaderna med cirka 500
tkr per månad. Varsamheten har dragit in samtliga utökningar som gjordes på dagen och kvällen i
samband med hemtagning av brukare. Cirka 4 årsarbetare har hittills dragits in. Schemana ses över
ytterligare för att tillse att bemanningen matchar vårdbehovet.
Verksamheten boende enligt LSS har under sista kvartalet 2021 utökats med externt köpta
boendeplatser och prognostiserar redan nu ett underskott för 2022 med cirka 2 500 tkr. Samverkade
åtgärder kommer redovisas i februari för att minimera underskottet.
Avdelning Individ och familjeomsorg
Fortsatt arbete med att rekrytera familjehem och arbeta mer med hemmaplanslösningar. Nära
samverkan med Arbetsmarknadsenheten för att få flöde i processen och få ut fler individer som uppbär
försörjningsstöd i andra aktiviteter. Ökad samverkan inom kommunen bidragit till fler praktikplatser
som på sikt kan ge positiv effekt på minskat försörjningsstöd. Under personalkostnader så återanställer
IFO barn och unga inte på extratjänsten, vilket innebär att de sparar in på en helårsarbetare som
belastat budget negativt.

Investeringsredovisning
Projekt

Utfall Jan - Dec
2021

2308 Arbetstekniska hjälpmedel
2333 Gemensamma inventarier

-1 360

2335 Larm
2336 Combine/system
Summa Alla projekt

Budget tot
2021

Återstår Jan Dec 2021

-152

152

-2 461

1 101

-100

100

-857

-655

-202

-2 217

-3 368

1 151

Under 2021 har Välfärdsnämnden gjort investeringar för 2 217 tkr av den totala investeringsramen på
3 368 tkr. Återstående investeringsbudget för 2021 på 1 151 tkr äskas över till 2022 års
investeringsbudget.
Årets investeringar består av:
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2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Inga inköp är gjorda under året.
2333 Gemensamma inventarier: Under 2021 har det investerats i möbler, hjälpmedel samt inre och
yttre underhåll av Ekebacken i samband med att korttidsverksamheten flyttat in. Förvaltningen har
även investerat i möbler till Allegården och Hemsjukvården.
2335 ÄO Larm: Inga investeringar gjorda under perioden.
2336 Combine; Investeringar för införandet av nytt verksamhetssystem, licenskostnaden som
arkiveras över avtalsperioden. Årets investeringar för system överstiger investeringsbudgeten men
ryms inom nämndens totala investeringsram.

Personal
Sjukfrånvaro %
Sjukfrv %, ack
December
2020

Sjukfrv %, ack
December
2021

Åldersintervall

13.13%

12.12%

<=29

12.69%

11.03%

30-39

11.29%

10.03%

40-49

13.74%

13.25%

50-55

13.69%

16.08%

>=56

13.79%

10.49%

65-67

7.63%

4.24%

År 2021 kan beskrivas som ett mycket turbulent år, förvaltningen har brottats med pandemi,
organisationsförändringar, övertalighet, avveckling, flertalet chefsvakanser och arbetsmiljöproblem på
högre ledningsnivå.
Sjuktalen 2021 uppgår till 12,12 % vilket är något lägre mot 2020 men är fortsatt väldigt hög.
Korttidsfrånvaron dag 1-14 har minskat något, en effekt av att pandemiläget förändrats och
tillgänglighet till att testa sig och vaccination. Sjukfrånvaron är relaterad både till privatlivet och till
arbetet. Arbetet kan ha påverkat sjukfrånvaron utifrån de förändringar som skett i verksamheterna,
övertalighetssituationer, grundläggande scheman som inte funnits på plats, hot och våld situationer
och brist på chefer.
På avdelningen för Vård och omsorg uppgår sjuktalen till 11,30 % 2021 och 13,44 % 2020. I denna
grupp finns flest anställda och även flest timavlönade vilket drar upp sjuktalen inom avdelningen.
Under året har ett inriktat arbete för att få ner långtidsfrånvaron pågått och gett goda resultat. Arbetet
bedrivs i samverkan med enhetschef, HR, företagshälsovård och Närhälsan. Enhetscheferna arbetar
aktivt genom tidig kontakt och samtal hålls regelbundet med personal för att följa upp hur hälsoläget
är samt att rehabiliteringsplaner är upprättade. Riktlinjer om att alla ska stanna hemma från arbete på
grund av minsta känning av halsont, hosta e t c med risk för att vara smittad av covid-19 påverkar
frånvaron.
Avdelning Stöd har sedan flera år problem med hög sjukfrånvaro, 2021 uppgår sjuktalet till 15,91 %
jämfört med 2020 då sjuktalet uppgick till 13,60 %. Sjuktalen speglar även en förändringsprocess i
organisationen där chefer i flera led bytts ut och tillfälliga lösningar varit vardag samtidigt som
svårigheter uppstått i verksamheterna. Mot slutet av året stabiliseras läget i organisationen och
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sjuktalen sjunker, som en effekt av tillsatta tjänster och närvarande ledarskap. Fokus har varit att
trygga medarbetare och skapa en struktur i arbetsmiljöarbetet. Prognosen är att sjuktalen kommer
fortsatt sjunka och bli mer stabilt över tid. Verksamheter som ligger högt i sjukfrånvaro och som
behöver prioriteras är LSS gruppbostad där en markant ökning av sjukskrivningar skett de senaste åren.
På avdelningen Individ och Familjeomsorg har den totala sjukfrånvaron under 2021 minskat till 7,03 %
jämfört med 2020 då sjuktalen var 10,21 %. Avdelningen har haft ett par medarbetare med hög
sjukfrånvaro på grund av ej arbetsrelaterade sjukdom. Enhetscheferna arbetar systematiskt kring
sjukfrånvaron.
Ledning Välfärd har ett sjuktal på 7,29% 2021 och 10,79 % 2020. Hård arbetsbelastning under de
senaste åren är en av anledningarna till det ökade sjuktalet.

Antal anställda
Utfall 2020

Utfall 2021

Alla anställningsformer

604

616

Tillsvidare

402

377

Tidsbegränsad

203

246

Antalet anställda inom förvaltningen har ökat med 12 anställningar. Av de tillsvidareanställda har det
skett en minskning med 25 personer och de tidsbegränsade har ökat med 43 personer. Att de
tidsbegränsade anställningarna har ökat under året beror på att verksamheterna inom särskilt
boende, hemtjänst och LSS anställt fler vikarier under sommaren för att täcka upp både semester och
eventuellt sjukdomsbortfall.
Främsta minskningen av tillsvidareanställd personal är inom Vård och omsorg, där avdelningen
avvecklat stor del av Ekebacken, omorganiserat och att vakanser inte har tillsatts. Även inom Stöd
och främst personlig assistans syns en minskning av personal där det är ett färre ärende som medfört
att anställningar förflyttats och avslutas.
Anmärkningsvärt är att ca en tredjedel av förvaltningens alla anställda är tidsbegränsade vilket kan
vara en bidragande orsak till höga sjuktal samt höga personalkostnader.

Sysselsättning
Antal
anställningar
2020

Antal
anställningar
2021

0-74%

214

242

75-99%

150

131

100%

242

249

Samtliga nyanställningar som rekryteras görs på 100%. De som redovisas i andelen 0–74 % avser
främst nattpersonal och vikarier. Enhetscheferna arbetar med att höja upp sysselsättningarna i den
mån det är genomförbart vid exempelvis personalavgångar och vid nya scheman. Totalt är det sju
personer fler som har 100% 2021 mot 2020.
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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 utförts
för att lyfta befintlig personal genom till exempel handledning, workshops och möjligheten till intern
rörlighet.
Utbildning i systematiska utredningsverktyg såsom IBIC och BBiC pågår.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet har av naturliga skäl varit fokuset på smitta och hygienrutiner. Vissa verksamheter
kom i gång med sitt OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) arbete senare på hösten. Ny
undersökning genomfördes under november och ger verksamheterna nya områden och mål att arbeta
utefter 2022.
Det sammantagna resultatet för Välfärdens OSA undersökning visade utvecklingsområden inom:
arbetsbelastning- hög stress under arbetstid, ork kvar att göra annat efter arbetsdagen och
återkoppling på utfört arbete.
Under 2021 genomförde HR-avdelningen samverkansutbildning på ledningsnivå för att få en ökad
kunskap och förståelse av samverkansavtalet och att arbeta enligt samverkan. Flertalet KIA
utbildningar har genomförts för chef och skyddsombud för att säkerställa att tillbud och olycksfall
rapporteras in för att kunna arbeta förebyggande. I slutet av året anordnades arbetsmiljöutbildningar
för chef och skyddsombud för att stärka och säkerställa arbetsmiljöarbetet framåt.
Arbetsmiljöverket gjorde en tillsyn på hela kommunen med fokus årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Verksamheter som LSS och två skolor valdes ut för stickprov utifrån fokusområdet.
Kommunen fick en del åtgärder som ska vara klara inom ett år. HR-avdelningen jobbar med en
åtgärdsplan på en centralnivå.
Vissa verksamheter har haft tillsyn av Arbetsmiljöverket då det har varit 66a anmälan, hantering och
åtgärder har skett i samverkan med skyddsombuden. Ärendet stängdes innan årsskiftet.
Förvaltningen har under 2021 fått in 166 tillbud, 67 olycksfall och 18 arbetssjukdom ärenden. De flesta
tillbuden sker inom hemtjänst följt av särskilt boende i samband med personlig omvårdnad,
förflyttning i tjänsten och under hembesök. Som skadeorsak ses mest frekvent arbetsbelastning, hot
och våld och psykosocial påverkan. En del av händelserna har gått över i arbetssjukdom. Sju ärenden
har gått till arbetsmiljöverket.
Personskador i samband med framförande av bil och cykel handlar om vrickning, skador i rygg, nacke
och arm. Informationsinsats och skyddsronder riktade mot transport i tjänsten och ergonomi behöver
genomföras årligen.
Stora insatser har genomförts för medarbetare som utsatts för hot och våld situationer inom LSS, här
är företagshälsovården insatt och extra chefsresurs. Förvaltningen behöver överlag säkerställa att det
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finns hot och våld rutiner och att medarbetarna har kännedom om dessa. Det behöver också blir en
APT ämne framöver. Riktade skyddsronder gällande hot och våld behöver genomföras årligen.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Inriktningsmål

Bedömning

Trend

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

Nämndens verksamhetsmål och mått
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska
vara mätbara.
1.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går ut i arbete där
ingen utbildning krävs
Bedömning

Trend

Välfärdsförvaltningen har som mål att se till att personer som riskerar att hamna i långvarigt behov av
försörjningsstöd kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden. När det kommer till arbetet på den
reguljära arbetsmarknaden för egen försörjning, så är det viktigt att ha i åtanke att en del av de
personer som uppbär försörjningsstöd kanske inte har full arbetsförmågan, då pratar man istället om
att personer ska ha rätt försörjning. Hjälp till rätt försörjning kan vara att individer som saknar
arbetsförmåga på grund av mediciniska skäl får hjälp att ansöka om sjukersättning. För att kunna
kartlägga målgruppens behov och effektivt arbeta ut personer på arbetsmarknaden så ingår IFO och
Arbetsmarknadsenheten i en samverkansgrupp med Arbetsförmedlingen och Kunskapens Hus
(SKASAM). SKASAM är en ny samverkan, bestående av en styrgrupp och en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen träffas en halvdag varannan vecka och följer upp klienterna på individnivå, detta för att
ta fram en gemensam plan för att ge individen rätt stöd för att bli självförsörjande på den reguljära
arbetsmarknaden. Inom individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten fortgår arbetet
med att identifiera försörjningsstödstagare för att se om de har rätt till någon form av
bidragsanställning, arbetssättet omfattar alla klienter. Personer som går ur etableringen ligger under
Arbetsförmedlingens ansvar och socialtjänsten får ej styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta
del av, eftersom de då mister sin ersättning. Därför krävs det ett nära samarbete mellan kommunen
och Arbetsförmedlingen. Till Jobbcentrum rekryterades två arbetsmarknadskonsulenter, för att kunna
arbeta ut personer som behöver stöd på arbetsmarknaden, en av tjänsterna är tillsatta i dagsläget,.
Den förväntade effekten av detta syns ännu inte och arbetet försvåras fortfarande på grund av den
rådande pandemi. Pandemins effekt på arbetsmarknaden för målgruppen är främst att möjligheten
att få en praktikplats eller utflyttad verksamhet har försvårats väsentligt samt att enkla servicejobb till
stor del har försvunnit. Under året 2021 så har totalt 109 personer varit inskrivna på Jobbcentrum, 76
av dessa var inskrivna av IFO. Man kan se att de flesta personerna som är inskrivna på Jobbcentrum i
dagsläget är inskrivna under en lång tid, 57% är inskriva längre än 24 månader. De personer som skrivs
in på Jobbcentrum är nu de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, de personer som bedöms
ha arbetsförmåga hålls inom Arbetsförmedlingens KROM- Rusta och matcha som tillkom i maj 2021.
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Inom övriga verksamheter så finns utbildade handledare i verksamheterna för att kunna ta emot och
vägleda praktikanter på bästa sätt. Många enheter inom de särskilda boendena har nu extratjänster
och har anmält intresse av att ta emot fler. Möjligheten till att få anställa extratjänster styrs av
arbetsförmedling och har påverkats negativt av deras omorganisation samt pandemin. Timanställda
erbjuds i den mån de önskar möjligheten att kombinera utbildning och arbete, genom validering. Inom
Hemtjänst Svarteborg och delvis centrum så drivs arbetet med att knoppa av omsorgsnära
servicetjänster genom att plocka ur städet och lägga detta på ett städteam. Städteamet består av
personer som står långt i från arbetsmarknaden och tidigare uppburit försörjningsstöd, dessa anställs
istället efter praktik med hjälp av anställningsstöd. Denna form av anställning kräver
arbetsförmedlingens medverkan.
Måttet (N00971) publiceras i Kolada kring vecka 20 efterföljande år. 2018 lämnade 39%
etableringsuppdraget och började arbete inom 90 dagar, 2019 så var samma siffra 28%. För år 2020 så
var det 16% som lämnande etableringsuppdraget och började arbeta inom 90 dagar. Dessa siffror
behöver ställas i relation till hur många personer som är inskrivna i etableringsuppdraget, under år
2018: var 161 personer inskrivna, varav 62 lämnade, år 2019: var 106 personer inskrivna varav 60
lämnade och slutligen år 2020 var 48 personer inskrivna varav 31 lämnade. Under år 2021 var 10
personer inskrivna i etableringen i Munkedal.
2.1 Verksamhetsmål: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande
Bedömning

Trend

Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka inflytandet för brukarna som finns i förvaltningens
verksamheter. Under året så har förvaltningen arbetat med brukarinflytande på olika sätt. En bas för
brukarinflytande är de genomförandeplaner där individen medverkar till hur den önskar att insatserna
utförs. Under året så har verksamheterna börjat arbeta utifrån metoden IBIC - individens behov i
centrum, där utgångspunkten, som det framgår av namnet är individens behov. Vid sidan av det så
genomförs årligen brukarundersökningar där personer som nyttjar förvaltningens tjänster får svara på
frågor om hur de upplever dessa. Ett förbättringsområde är att öka svarsfrekvensen inom vissa
brukargrupper där de historiskt sätt varit längre deltagande.
3.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer och andra i
civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och ensamhet
Bedömning

Trend

Möjligheten att skapa ny samverkan med samhällsnyttiga organisationer har kraftigt begränsats av de
restriktioner som gäller kring att samla eller träffa människor i pandemin.
Förvaltningen planerar att fortsätta arbeta med att identifiera befintliga samarbeten och fokusera på
grupper där man inte nått framgång hittills. Arbetet pågår att återuppta de samverkansformer som
fanns innan pandemin bröt ut.
Inom de särskilda boendena har man inte kunnat genomföra anhörigträffar utifrån de restriktioner
som rått. Målet är att ha kontinuerliga anhörigträffar för en god samverkan med de boende och deras
anhöriga. Även inom hemtjänsten så planeras det att få till anhörigträffar under 2022.
Arbetsmarknadsenheten arbetar kontinuerligt med att skapa nya samarbetsformer, såväl med det
privata näringslivet som med civilsamhället.
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4.1 Verksamhetsmål: Alla enheter ska källsortera utifrån givna förutsättningar
Bedömning

Trend

Förvaltningens verksamheter källsorterar i den mån det är möjligt och förutsättningar finns.
Arbetsmarknadsenheten arbetar till stor del med återbruk och källsortering. Stora delar av daglig
verksamhet och Jobbcentrum bygger på återbruk, här finns två secondhandbutiker och huvuddelen av
allt material som verksamheterna använder härstammar från återvunnit material. Daglig verksamhet
är också behjälplig när det kommer till källsortering, då de hjälper till att köra källsorterat material till
återvinning för gruppbostäderna samt på Forum.
Hemtjänsten är behjälpliga om brukaren så önskar och förutsättningar finns. I övrigt så uppmuntras
personalen att applicera ett miljötänk där så är möjligt.
Under året så har möjligheterna att källsortera på kommunens särskilda boenden ökat, detta för att
nya sopkärl gjorts tillgänglig samt att nya soprum byggts.

Framtid
Effekter av Pandemin
Förvaltningen har successivt förbättrat sin förmåga att anpassa sig till omständigheterna kring
pandemin. Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande Covid – 19 vilket vilket kan
medföra plötsliga förändringar och omställningar i arbetet inom förvaltningen då nya direktiv kan
komma från en dag till en annan. Arbetet kring pandemin har varit och är fortsatt en stor utmaning.
I Folkhälsomyndighetens rapport ”Hur har folkhälsan påverkats av Covid-19-pandemin” så bedömer
Folkhälsomyndigheten att pandemin kommer att förstärka de ojämlika förhållande som rådde redan
innan pandemin vilket kommer att påverka förvaltningens verksamheter.
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag
Förvaltningen bevakar förslaget om en ny socialtjänstlag där förslag inför remissrundan 2020 var att
den skulle träda i kraft 2023. Den nya lagen innebär flera förändringar för socialtjänsten med fokus på
förebyggande och tidiga insatser men också på en lättillgängligare socialtjänst. Det föreslås också att;
"Plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen och att det i PBL
regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala
miljön".
Utredning kring äldreomsorgslag
Utredningen har i uppdrag att "föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med
särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser
om en nationell omsorgsplan" samt "överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till
medicinsk kompetens inom äldreomsorgen." Utredningen ska redovisas i juni 2022. Beroende på vad
denna utredning kommer fram till kan det komma att påverka förvaltningen.
Kompetens och personalförsörjning
Att rekrytera rätt kompetens blir en allt större utmaning framöver, det är därför av största vikt att
Munkedals kommun är en attraktiv arbetsgivare och marknadsför sig så att det ökar chanserna att
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personer söker sig till en anställning i kommunen. I takt med att allt färre ska vårda och ger stöd och
service till allt fler så kräver det också av förvaltningen en omställning till att använda tekniska lösningar
i olika delar av utförandet. Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan vilket innebär att
samtliga medarbetare i kommunen ska ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR
och Kommunal. Finansieringen för detta är dock en utmaning då förvaltningen har som krav att sänka
kostnaderna.
Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat under pandemin av förklarliga orsaker, dock låg de på en relativ
hög nivå redan innan pandemin och det är av stor vikt att arbeta med att få ned sjuktalen. För 2022
har kommunen fått statsbidrag för att kunna jobba riktat mot att sänka sjukfrånvaro och satsa på
arbetsmiljöarbetet. Denna personella resurs är placerad under HR avdelningen och komma jobba i
nära samarbete med chefer och HR specialist.
Primärvårdsreformen God och nära vård
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar där allt fler kommer behöva hälso- och sjukvård.
Därför kommer det behövas ställas om så att den största delen av hälso-och sjukvården bedrivs i
närhet till patientens hem. Primärvården behöver stärkas och det innebär en omställning till God och
nära vård. God och nära vård är en omställning som syftar till att vården i högre grad organiseras och
bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Detta kommer på flera sätt
förändra arbetet kring den vård som förvaltningen tillhandahåller.
Flertalet av de patienter som vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården har komplexa
hälsoproblem och stora funktionsnedsättningar. Utveckling av tekniska lösningar och välfärdsteknik
leder också till att allt fler patienter kan vårdas i hemmet istället för på sjukhus. Omställningen till God
och nära vård kommer även innebära att det blir kortare vårdtider på sjukhus samt ett fokus på det
förebyggande hälsoarbetet med utgångspunkt från patientens individuella förutsättningar och behov.
Även den kommunala hälso- och sjukvården kommer att benämnas Primärvård i nära samverkan med
vårdcentraler.
I och med omställningen till God och Nära vård kommer det ställas högre krav på den kommunala
hälso-och sjukvården där satsningar kommer att bli nödvändiga på att säkra kompetensförsörjningen
och fokus på utveckling av digital kompetens.
Effektivare kommun
Munkedals kommun och välfärdsförvaltningen ingår i detta utvecklingsprojekt som drivs av SKR och
RKA tillsammans med 14 andra kommuner för att öka kunskapen kring effektivitet. Projektet pågår
under 2021-2022. "Syftet med utvecklingsarbetet är att tillsammans öka kunskapen kring effektivitet,
hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till
effektivitetsökning och att de medverkande kommunerna alla påbörjar ett utvecklingsarbete för ökad
effektivitet."
Vuxna, försörjningsstöd, arbetsmarknad och integration
De individer som uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden är beroende av de
nationella politiska besluten gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa personer är oftast inte
anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden utan det krävs oftast någon form av
anställningsstöd för att komma ut i arbete.
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Integrationsarbetet i Munkedals kommun har behov av en utveckling för att säkerställa att kommunen
lever upp till de krav som ställs på en kommun. Förvaltningen ser att antalet personer som är öppet
arbetslösa i kommunen minskar jämfört med 2020. Antalet personer som är inskrivna på
Arbetsförmedlingen och är en del av etableringsprogrammet har minskat jämfört med både 2019 och
2020. Ett aktivt arbete med integration och inkludering är nödvändigt för att minska försörjningsstödet
men även för att öka den sociala hållbarheten. Att vara i egen försörjning ökar personens disponibla
inkomst, ökar köpkraften och skatteintäkten för kommunen. Arbetet med inkludering och integration
måste ske parallellt i all kommunal verksamhet, med både barn och vuxna.
Barn och unga
Orosanmälningar har ökat med 60% under hösten 2021 och det skapar ett ökad belastning på
utredningsfunktionen inom barn och unga. Ökad efterfrågan familjerätt är även det en utmaning som
behöver arbetas med framöver för förvaltningen.
Vård och omsorg, hemsjukvård
Sedan snart ett år tillbaka fortgår förstudien för ett nytt särskilt boende vilket är en möjlighet för
förvaltningen att samlokalisera och samordna flertalet verksamheter såsom, hemtjänst,
dagverksamhet och hemsjukvård (sjuksköterskor och rehabpersonal). Detta är en viktig och avgörande
del i att komma ned i kostnader, rusta för reformen God och nära vård samt nyttja de personella
resurserna bättre och erbjuda möjligheter till heltidstjänster. Hälso- och sjukvårdsavtalet är under
revidering och det kommer att påverka förvaltningen på endera sätt.
Stöd
Nya brukare har ansökt om förhandsbesked om plats till LSS-boende i kommunen. Detta skulle påverka
verksamheten då det i dagsläget endast finns två ledig lägenheter.
Enligt socialstyrelsens rapporter fortsätter insatser till gruppen men funktionsnedsättning att öka, dock
har ökningstakten avstannat något. Enligt andra nationella rapporter är det främst en ökning av
psykiska funktionsnedsättningar och/eller kombinationer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
sistnämnda främst bland de yngre brukarna.
Förvaltningen ser också att verksamheten behöver öka kompetensen samt se över de fysiska
försättningarna och boendestrukturen.
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Dnr: VFN 2022-000001

Handläggare:
Josefine Fredriksson
Ekonomiavdelningen

Förslag till åtgärder i budget 2022
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in en
verksamhetspedagog, ekonomisk effekt 2022 650 tkr.
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in en 40 %
administrativ tjänst inom avdelning Stöd, ekonomisk effekt 2022 166 tkr.
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in en dagstur
på LSS gruppbostad, ekonomisk effekt 2022 416 tkr.
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in en 80 %
kvalitetsutvecklare inom avdelning IFO, ekonomisk effekt 2022 170 tkr.
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in en 80 %
kuratorstjänst, ekonomisk effekt 2022 260 tkr.
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in en 75 %
årsarbetare inom träffpunkten, ekonomisk effekt 2022 320 tkr.
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 75 %
hälsosamordnare, ekonomisk effekt 2022 300 tkr.
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 50 %
fastighetstekniker inom Vård och omsorg, ekonomisk effekt 2022 260 tkr.

Sammanfattning
Till följd av bland annat utökade kostnader inom LSS Gruppbostad visar
Välfärdsnämnden redan vid årets ingång ett prognostiserat underskott på 2 500
tkr. Enligt kommunens ekonomi principer ska nämnden snarast ta beslut om
åtgärder för att få budget i balans.
Förvaltningen har tagit fram åtta förslag till åtgärder som påvisar den ekonomiska
effekten för 2022 samt helårseffekt för 2023, se bilaga 1. Risk- och
konsekvensanalyser är framtagna utifrån de åtgärder som är lagda tillsammans
med verksamheten och fackliga representanter, se samverkansprotokoll 2022- 0207. Avstämningar och information till nämnden sker löpande när åtgärderna är
påbörjade och genomförda
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Datum

Munkedals kommun

2022-02-08
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VFN 2022-000001

2(2)

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan.

Facklig samverkan
Information enligt MBL §19 2022-01-17 samt förhandlad enligt MBL §11 2022-0207.
Barnkonventionen
Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket
värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; barn
som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd
från staten samt rätt till ett alternativt hem.
Inga ytterligare konsekvenser.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
Avdelningschef Vård och omsorg
Avdelningschef Stöd, IFO
Tf. avdelningschef LSS
HR-specialist Välfärd

29

Sammanställning åtgärder
Förslag åtgärder 2022, tkr
Verksamhetspedagog
Administratör
Dagtur gruppbostad LSS
Kvalitets utvecklare IFO 0.8 åa
Kuratorn IFO 0.8 åa
Träffpunkten 0.75 åa
Hälsosamordnare 0.75 åa
Rehab, fastighetstekniker 0.5 åa

Helår

Effekt 2022
-650
-650
-199
-166
-499
-416
-500
-170
-520
-260
-480
-320

-450
-260
-4 758
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Dnr: VFN 2022-000033

Handläggare:
Karolina Christensen
Avdelningschef VoO
Välfärdsförvaltningen

Uppsägning hyresavtal Strömstadsvägen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om uppsägning av hyresavtal med
Västpricken AB gällande lokal på Strömstadsvägen.

Sammanfattning
Hemtjänsten i Munkedals centrum utgår idag från Strömstadsvägen. Förvaltningen
anser att lokalen idag inte är optimal för denna forma av verksamhet.
Förvaltningen ser i stället en fördel och vinst i att samlokalisera hemtjänsten
centrum, nattpatrull och korttidsverksamheten för framtida utmaningar.
Utmaningar såsom, tillgång till arbetskraft, nära vård och att nå en budget i balans.
Uppsägningen är också en del i uppdraget om att minska på kostnader för externa
lokaler Förvaltningen föreslår därför att kontraktet med fastighetsägaren
Västpricken AB för lokalen på Strömstadsvägen i Munkedal sägs upp.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
En kostnadsminskning på 572 580 kr/år.

Barnkonventionen
Bedömning inte relevant i ärendet.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:

Samhällsbyggnadsnämnden
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VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Månadsrapport 2020-2022
• Vård och Omsorg
• Stöd
• IFO

32

Vård
och
Omsorg

33

Hemtjänst
Beviljade timmar SoL

Delegerade timmar HSL

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Antal brukare med SoL/hemtjänst insats

Antal brukare med HSL insats

300
250
200
150
100
50
0
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Antal brukare med både SoL och HSL insats

Beviljade hemtjänsttimmar per område
Inre

Munkedal

Svarteborg

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
35

Hedekas

Korttids och växelvård
Antal vårddygn
600

500

400

300

200

100

0
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Lediga platser SÄBO
(den 1:e varje månad)

Allégården

Dinglegården

Sörbygården

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
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nov-21

dec-21

jan-22

feb-22

mar-22

apr-22

maj-22

jun-22

jul-22

aug-22

sep-22

okt-22

nov-22

dec-22

Stöd

38

LSS

Verkställda beslut
Boende vuxen internt

Köpt plats boende vuxen

Köpt plats boende barn

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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Korttidsvistelse (köpta platser)

Daglig verksamhet

Socialpsykiatrin
Verkställda beslut

Boende internt

Köpta boende

35

30

25

20

15

10

5

0
40

Sysselsättning

Boendestöd

IFO

41

Orosanmälningar Barn och unga
Antal orosanmälningar
60

50

40

30

20

10

0
42

Placeringar Barn och unga
Egna familjehem

Köpta familjehem

25

20

15

10

5

0
43

HVB/instution

Missbruk/beroende och Våld i nära relationer
Antal köpta platser
8

7

6

5

4

3

2

1

0
44

160
140
120
100
80
60
40
20
0
45

Antal hushåll

dec-22

nov-22

okt-22

sep-22

aug-22

jul-22

jun-22

maj-22

apr-22

mar-22

feb-22

jan-22

dec-21

nov-21

okt-21

sep-21

aug-21

jul-21

jun-21

maj-21

apr-21

mar-21

feb-21

jan-21

dec-20

nov-20

okt-20

sep-20

aug-20

jul-20

jun-20

maj-20

apr-20

mar-20

feb-20

jan-20

Ekonomiskt bistånd
Summa utbetalt

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

Tack för uppmärksamhet!
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Dnr: VFN 2022-000018

Handläggare:
Maria Edlund
Enhetschef BoU
Individ- och familjeomsorg

Tillägg i välfärdsnämndens delegationsordning,
betalningsmottagare av studiestöd CSN
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att i gällande delegationsordning, antagen 2022-01-27 §
2, i kapitel 2 Individ- och familjeomsorg, godkänna nytt tillägg enligt följande;
-Nr 2.135.1: Beslut om framställan till CSN om ändring av betalningsmottagare för
studiestöd i samband med placering av barn och ungdom i enskilt hem eller HVB.
-Laghänvisning: 2 kap. 33 § Studiestödsförordningen.
-Delegat: Socialsekreterare.

Sammanfattning
Enligt 2 kapitlet 33 § Studiestödsförordningen, skall studiehjälp betalas ut till den
studerandes föräldrar eller någon annan vårdnadshavare enligt samma grunder
som tillämpas vid utbetalning av allmänt barnbidrag. Om den studerande är
myndig, skall dock studiehjälpen betalas ut till honom eller henne själv. Om en
förvaltare har förordnats för den studerande, skall studiehjälpen betalas ut till
förvaltaren om det ingår i uppdraget.
Om det finns särskilda skäl kan studiehjälp för en omyndig studerande betalas ut
till en socialnämnd eller någon annan för att användas till den omyndiges utbildning
och uppehälle.
När ett barn eller ungdom placeras i familjehem eller Hem för vård och boende
(HVB), skall delegat förordnas av socialnämnden när det gäller frågan om
studiestöd från CSN. Om beslut inte fattas fortsätter studiestödet gå till
vårdnadshavaren. Det är inte förenligt med barnets bästa att vårdnadshavaren
erhåller studiestödet då barnet inte bor hos vårdnadshavaren.
Välfärdsnämnden föreslås därför besluta att utse socialsekreterare som delegat för
ändring av betalningsmottagare av studiestöd från CSN.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi och Barnkonventionen
Studiestöd från CSN till det enskilda barnet/ungdomen kommer att användas på
rätt sätt till barnets/ungdomens utbildning och uppehälle.
Niklas Borg
Avdelningschef
Beslutet expedieras till:
Nämndsekreterare för redigering av delegationsordningen, expediering till
förvaltningen och publicering
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Dnr: VFN 2022-000005

Handläggare:
Ulrika Karlsson
Administrativa avdelningen

Anmälan av delegationsbeslut för januari månad

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden
2022-01-01 – 2022-01-31.

Sammanfattning
Välfärdsnämnden beslutade 2021-10-21 § 79, att beslut fattade enligt
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande
möte.
Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut under
perioden 2022-01-01 – 2022-01-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Registrator
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Datum

2022-01-01 – 2022-0131
Välfärdsförvaltningen

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

2022-01-14

3673

EXP

Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79
- Beslut i Välfärdsnämndens
myndighetsutskott 2022-01-13 §§
2-13

Monica Nordqvist

2022-01-12

3668

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79 Magdalena
- Besluta om insatser bistånd under Wilhelmsson
perioden 2021-12-01 -- 2021-1231. Avseende hemtjänst,
korttidsboende, trygghetslarm,
boendestöd mm.

2022-01-04

3643

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om ekonomiskt
försörjningsstöd för perioden 202112-01 -- 2021-12-31.

EXP

Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79
- Beslut i Välfärdsnämndens
myndighetsutskott 2022-01-05 § 1

2022-01-08
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Diarienummer

