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2020-03-03 Dnr: VFN 2020-43

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Klaus Schmidt 
Alkoholhandläggare 
Välfärdsförvaltningen 

Tillsyn enligt alkohollagen under 2019 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner tillsynsrapporten 2019. 

Sammanfattning 

Under år 2019 fanns 10 registrerade restauranger med serveringstillstånd inom 
Munkedals Kommun samt 10 försäljningsställen avseende folköl. 
Alkoholhandläggaren genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 2019 
med sammanlagt 11 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd 
samt 10 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning. 

Ärende 

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsar alkoholens 
skadeverkningar. 
Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap ger tillståndsmyndigheter rätt att utöva 
kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker. 
All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i 
möjligaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan 
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte 
föreligger eller att särskild risk för mänskors hälsa inte uppstår. Som ett särskild 
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser. 
Enligt alkohollagen är det kommunen samt polismyndigheten som har det direkta 
ansvaret för tillsynen i kommunen. Länsstyrelsen i sin tur är tillsynsmyndighet för 
Kommunen 
Under år 2019 fanns 10 registrerade restauranger med serveringstillstånd inom 
Munkedals Kommun samt 10 försäljningsställen avseende folköl. 

Ut. genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 2019 med sammanlagt 
11 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd samt 10 
tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning. 

Man skiljer mellan yttre och inre tillsyn. 
Yttre tillsyn genomförs med besök på serveringsställe där man kontrollerar nykterhet 
och ordning samt att serveringen bedrivs enligt tillstånd. 
Inre tillsyn genomförs kontroll av den ekonomiska skötsamheten. Remisser till 
skatteverket samt kronofogdemyndigheten. 
Alkoholhandläggaren genomförde också en inre tillsyn avseende alla restauranger 
med serveringstillstånd. 
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Inre tillsyn innebär bland annat att en kontroll sker av om förutsättningarna för 
tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12 § alkohollagen fortfarande 
är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket, kreditupplysningsinstitut och 
polismyndigheten. Kontroll görs också över tillståndshavarnas marknadsföring 
Yttre tillsyn kan man dela in i: 

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

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

Serveringsställen som har besökts under 2019: 

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

Folkets Park – ingen verksamhet 

Genomförd Folkölstillsyn 2018 

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

Beslutet expedieras till: 
Alkoholhandläggare och avdelningschef 
Akten 

Clarie Engström 
 

Catarina Dunghed 
Avdelningschef Förvaltningschef 
Individ- och familjeomsorg 
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2020-03-01 Dnr: VFN 2020-54

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Pia Settergren  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Sotenäs Munkedal Lysekil  

Wivi-Anne Wiedemann  
Verksamhetsutvecklare 
Välfärdsförvaltningen  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar notera rapportering av 2019 års kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse.  

Sammanfattning 
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver förvaltningens kvalitetsarbete 
under föregående kalenderår. I berättelsen beskrivs hur arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och patientsäkerhetsarbete 
har bedrivits under 2019.  

Vårdgivaren ska enligt patienssäkerhetslagen PSL 2010:659 senast den 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, där strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten redovisas.  

Förvaltningen har som mål att inför 2020 års kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 
tydliggöra strukturen för att implementera Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) på 
verksamhetsnivå.  

Beslutet expedieras till: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Kvalitetsutvecklare 

Catarina Dunghed 
 Förvaltningschef 
Välfärdsförvaltningen 
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2020-03-04 Dnr: VFN 2020-54

VÄLFÄRDSNÄMNDENS FÖRVALTNING 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 
Välfärdsförvaltningen 

2019 

Pia Settergren medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Wivi-Anne Wiedemann verksamhetsutvecklare 
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1. Inledning 
 
Inom kommunen finns personer med behov av vård, omsorg, stöd och stöttning. 
Välfärdsstaten reglerar på olika sätt vilka behov kommunen ska tillgodose genom 
olika typer av styrning, det kan t.ex. vara genom lagstiftning eller resurstillförsel. 
Kommunen utför sedan en mängd olika aktiviteter med syftet att få ett utfall där 
individens behov tillgodoses enligt det givna uppdraget. För att kunna veta om 
behoven faktiskt blir tillgodosedda och att bevaka att uppdraget inte förändras 
behöver kommunen ha ett utarbetat arbetssätt för att kunna granska uppdraget, 
utfall och utförande. Kommunen måste kunna göra analyser utifrån granskningen 
och det måste finnas sätt att förändra utförandet i det fall man bedömer att ändringar 
behövs. Detta utarbetade arbetssätt kallas för ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete.  
Ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller en struktur för att 
styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten samt vad, hur och när 
uppföljning och utvärdering ska göras. Det är ett verktyg som vi måste ha för att 
kunna säkra kvaliteten. Ledningssystemet ska vara ett stöd för ledningen att göra 
verksamheten säker och för att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt. 
Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet fastställs och personalen görs delaktig i 
kvalitetsarbetet. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete beskriver hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och anger 
att det är vårdgivaren (HSL) och den som bedriver socialtjänst (SoL) som ska ansvara 
för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.  

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9 3 kap. 1§). Årligen bör det arbete som 
pågått för att utveckla och säkra kvaliteten dokumenteras i en kvalitetsberättelse 
(SOSFS 2011:9 7kap.1§).  

Hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet inom välfärdsförvaltningen i 
Munkedals kommun bedrivs beskrivs mer konkret i styrdokumentet Struktur för 
systematiskt kvalitetsarbete1.   

Inom välfärdsförvaltningen så har ett omfattande utvecklingsarbete startat med att 
aktivt kunna förbättra och säkra kvaliteten för att erbjuda insatser av god kvalitet till 
de människor som behöver vård, omsorg och stöd. Genom att arbeta mer 
strukturerat och systematiskt med att följa upp och utvärdera verksamheten kan vi 
identifiera förbättringsområden och/eller visa på att det vi gör är det rätta.  

Ledningssystemet kommer succesivt att utvecklas för att bli så heltäckande som 
möjligt. Detta kommer även vägas in i och införlivas på ett naturligt sätt i 
kommunens övergripande mål- och kvalitetsarbete. 

Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver 
verksamheten ska med stöd av ledningssystemet2  

- Planera 

- Leda 

- Kontrollera 

- Följa upp 

 
1 Struktur för systematiskt kvalitetsarbete Dnr: KS 2018–176 
2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna 
råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen s. 9 
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- Utvärdera 

- Förbättra verksamheten  

SOFS 2011:9 innehåller bestämmelser om hur kvalitén i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Definitionen av kvalitet utgör både grunden 
för hur ledningssystemet ska byggas upp samt det som uppnås med hjälp av 
ledningssystemet3. 

Kvalitet definieras på följande sätt 2 kap. 1 § att en verksamhet uppfyller de krav 
och mål som gäller för verksamheten enligt  

- Lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service 
till vissa funktionshindrade 

- Beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter 

Kvalitetsdefinitionen kan beskrivas som en ram som ska fyllas med det innehåll som 
finns i lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och 
stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd 
av sådana föreskrifter4      

2. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) bör varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse och vårdgivaren (HSL) ska enligt lag senast den 1 mars varje år 
upprätta en sammanhållen patientsäkerhetsberättelse. Munkedals kommun har för 
året 2018 beslutat att upprätta en gemensam berättelse för kvalitet och 
patientsäkerhet. Innehållet i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ska ge svar 
på hur det systematiska och fortlöpande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt vilka resultat 
som uppnåtts.  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen har tre huvudkapitel; uppdrag, utfall och 
utförande.  

Uppdraget beskriver de förändringar som skett av uppdraget och på vilket sätt de 
påverkat sektorn. Förändringar sker genom lagändringar, politiska uppdrag eller 
förändringar hos andra huvudmän som påverkar omfördelning av ansvar.  

Utfallet beskriver i vilken mån vi uppnått de mål som fastställts i uppdraget. Det 
mäts till exempel genom brukarundersökningar, genom registrerade avvikelser, 
klagomål, domstolsbeslut och utredningar av missförhållanden eller risker för 
missförhållanden.  

Utförandet beskriver hur verksamheten arbetat med processer, styrdokument och 
kvalitetsförbättringar.  

3. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
Alla kommuner som bedriver hälso- och sjukvård ska ha en tjänstgörande medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS). Sedan första oktober 2018 har kommunerna Sotenäs, 
Lysekil och Munkedal inrättat tjänsten gemensamt. 

 
3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna 
råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen s. 12 
4 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna 
råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen s. 12 
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Patientsäkerhetsberättelsen omfattar alla patienter som Munkedals kommun har 
hälso- och sjukvårdsansvaret för.  

Vårdgivaren – Välfärdsnämnden är vårdgivare och ytterst ansvarig för 
patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och 
kontrollera verksamheten så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt 
Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659 3 kap.) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL 
2017:30 11-13 kap.).   

Verksamhetschef hälso- och sjukvård ansvarar för att;    

• verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet   
• rutiner för riskanalys, avvikelsehantering, klagomålshantering, samverkan och 

egenkontroller finns.  
  

MAS ansvarar för att   

• patienten får en säker och ändamålsenlig vård och behandling   
• patienten får den hälso- och sjukvård som läkare förordnat om  
• rutiner finns så att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 

när patientens tillstånd fodrar det  
• utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för läkemedelshantering  
• utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för rapportering om en patient i 

samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom  

• beslut om att delegera vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten  
• journaler förs i den omfattning som föreskrivs och att genomföra regelbundna 

kvalitetssäkringar av läkemedelshanteringen  
  

Förvaltningschef ansvarar för att  

• har ansvar för drift, ekonomi, personal och kvalitét- och utvecklingsfrågor inom 
ramen för styr- och ledningssystem inom sektorn.   

• ansvarar gentemot nämnd för ledningsfrågor.   
  

 Avdelningschef ansvarar för  

• verksamheten såsom drift, ekonomi, personal och kvalitét- och utvecklingsfrågor  
 

 Enhetschefs ansvar för att   

• se de olika processerna i verksamheten   
• att personalen känner till och arbetar efter kommunens policy, riktlinjer och rutiner 

samt deltar i egenkontroll av verksamhetens kvalitet   
  

 Övrig personal inom förvaltningen ansvarar för att   

• jobba efter kommunens policy, riktlinjer och rutiner   
• medverka vid egenkontroller och kvalitetsutveckling av verksamheten  

 
 

 
 
 

-Under 2020 behöver roller och ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet 
tydliggöras. Kunskapsnivån i det systematiska kvalitetsarbetet behöver höjas. 
Alla anställda ska aktivt dela i verksamhetens kvalitetsarbete samt ha god 
kännedom gällande Riktlinjen för systematiskt kvalitetsarbete.  
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4. Uppdraget  
 
Välfärdsförvaltningens uppdrag regleras genom lagar och förordningar, genom 
överenskommelser med andra aktörer och politiska beslut och prioriteringar på olika 
nivåer. Förvaltningen behöver därför ha en kontinuerlig omvärldsbevakning för att 
säkerhetsställa att verksamheten anpassas efter de förändrade krav som ställs på 
verksamheten.  
 
Kommunens ledningsstruktur förändrades från och med 2019-01-01. I samband med 
det förändrades den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. 
Välfärdsförvaltningens uppdrag är att stödja välfärdsnämnden i dess uppdrag att 
erbjuda vård- och omsorgsfrågor, kommunal hälso- och sjukvård, individ och 
familjeomsorg samt stöd och särskild service. Förvaltningen leds av förvaltningschef 
Catarina Dunghed. Förvaltningschefens uppdrag är i korthet att ansvara gentemot 
nämnd/styrelse för att politiska beslut genomförs och följs upp samt tillser att 
åtgärder genomförs i enlighet med kommunens styrdokument.  
 
4.1 Lagar och föreskrifter  
 
Den 1 januari 2019 trädde nya lagändringar i kraft som syftar till att förbättra och 
öka skyddet för hotade och förföljda personer samt nya regler om att socialnämnden 
under vissa förhållanden ska kunna ansöka om skyddad folkbokföring för barn. I 30 
§ tredje stycket folkbokföringslagen anges att socialnämnden får göra en ansökan 
om skyddad folkbokföring om barnet vårdas enligt 2§ lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU och syftet med ansökningen är att skydda 
barnet5.  
 
Från och med den 1 november så har det skett förändringar i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS)6. Förändringen innebär att andning ska ses 
som ett grundläggande behov som ska ge rätt till personlig assistans. I och med den 
statliga utredningen ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning” (SOU 
2018:88) som publicerades den 10 januari 2019 så är fler förändringar av betydande 
karaktär att vänta kommande år. Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. Den har också utrett assistansersättningen, 
som tillhör socialförsäkringsbalken.      
 
 
Från den 1 januari 2019 behöver hemtjänst enligt SOL tillstånd från IVO. I begreppet 
hemtjänst ingår insatserna ledsagning, avlösning och boendestöd när de beviljas 
enligt SoL. Ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och biträde av kontaktperson 
enligt LSS behöver också ha tillstånd från IVO7. Kommunen har anmält att vi bedriver 
dessa verksamheter.  
 
I april 2019 gjordes en förändring i Offentlighet och Sekretesslagen (OSL)8 som ger 
personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst möjlighet att bryta sekretessen 
när det kommer till vanvårdade djur. Den innebär att personal i socialtjänst eller 
hälso- och sjukvård, efter att man uttömt alla möjligheter att hitta lösningar i 
samförstånd med berörd person först, får överlämna information till Länsstyrelsen av 
djurskyddsskäl. Lagrummet har fått namnet ”Lex Maja”. En intern rutin för hur 
personal ska agera i dessa ärenden bör upprättas.   
 
Första januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Under hösten 2019 har 
välfärdsförvaltningen påbörjat internutbildning kring barnkonventionen, här läggs 

 
5 Meddelandeblad Nr 1/2019 Skyddade personuppgifter -Ökat skydd för hotade och förföljda personer  
6 9a § Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
7 https://www.ivo.se/tillstand/nya-tillstandsplikter-2019/ 
8 10 Kap 20a § OSL  
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tonvikten vid att se över på vilket sätt avdelningar och enheter berörs av 
barnkonventionen och om dessa behöver förändra vårt arbetssätt i förhållande till 
konventionen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Vägledande domar  
Under ett år kommer flera vägledande domar inom områden som berör 
Välfärdsförvaltningen, men endast ett fåtal har direkt inverkan på organisationen. 
Under 2019 föll ingen dom med direkt inverkan på förvaltningen.   
 
4.3 Andra huvudmän  
 
Kommunens verksamheter är i hög grad beroende av andra huvudmän och 
organisationsförändringar hos dessa kan innebära förändrade förutsättningar och 
uppdrag för kommunen. Det finns många olika huvudmän, men endast de som under 
året haft, eller bedöms ha inverkan på Välfärdsförvaltningen inom den närmsta 
perioden tas upp här.  
 
Arbetsförmedlingen  
Arbetsförmedlingens omorganisation har påverkat förvaltningen i stor utsträckning, 
dels genom att Arbetsförmedlingen inte kunnat leva upp till sina åtaganden i de 
överenskommelser som finns, dels genom att kommuninvånarna påverkas av deras 
frånvaro. Den interna omorganisationen på Arbetsförmedlingen har gjort samarbetet 
näst intill obefintligt, vilket i sin tur har lett till att vårt uppdrag att arbeta ut personer 
på den reguljära arbetsmarknaden eller med anställningsstöd har påverkats negativt, 
eftersom den kommunala verksamheten inte haft tillgång till arbetsförmedlingens 
verktygslåda bland annat i form av anställningsformer.     
 
Försäkringskassan  
Sedan direktivet om LSS och assistansersättning beslutades 2016 har antalet 
mottagare av statlig assistans minskat och timutvecklingen har bromsat in. Samtidigt 
har antalet mottagare av kommunal personlig assistans ökat. Brytpunkten går vid 20 
timmar per vecka, om de grundläggande behoven understiger 20h/vecka så är det 
kommunen som ansvarar för assistansen. Den som har behov av assistans för 
grundläggande behov, har även rätt till assistans för andra behov.  10 januari 2019 
lades ett betänkande 9  fram som kan komma att påverka den kommunala 
kostnadsutvecklingen inom personlig assistans framöver, lagen lag om stöd och 
service till vissa personer med funktionsnedsättning föreslås träda i kraft 1 januari 
2022.   
 
Västra Götalandsregionen (VGR) 
Regionsjukvården består av såväl slutenvård som öppenvård, närsjukvård, tandvård 
och specialistvård. Ett väl fungerande samarbete med slutenvården, primärvården, 
öppenpsykiatrin, vårdval rehab och barn- och ungdomspsykiatrin är avgörande för 
kommunens möjlighet att uppnå kvalité och patientsäkerhet. VGRs 
bemanningssvårigheter, framförallt inom psykiatrin både gällande vuxna, barn och 

 
9 SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning 

2020 

- Kontrollera att nämnden och förvaltningen uppnår lagkraven i 
förvaltningslagen samt SOFS 2011:9 

- Utveckla hantering av klagomål och synpunkter  
- Upprätta en rutin för Lex Maja  
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unga, har påverkat kommunen. Våra handläggningstider förlängs då t.ex. intyg 
dröjer och samverkan försvåras då alla parter inte alltid kan delta på exempelvis 
planeringsmöten på grund av personalbrist.  
Under 2019 antogs en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa som den lokala 
vårdsamverkansgruppen upprättade.  
Svensk sjukvård är inne i en stor omställningsprocess, ”den nära vården”, där vården 
flyttas ut från sjukhusen till primärvården och hemmen. I dagsläget utför kommunen 
ca 25% av den producerade sjukvården i Sverige vilket bedöms kunna öka. 
Omställning till den nära vården kommer att innebära en förskjutning av 
vårdgivargränser och redan nu ser vi ökade krav på den kommunala hälso- och 
sjukvården. Multisjuka patienter med mer intensiva vårdbehov kommer att vårdas i 
hemmen. Den nära vården gör att Munkedals kommun kommer att behöva förstärka 
och utöka personalens vårdkompetens/kunskapsnivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
5. Utfall  
 
5.1 Interna kontroller  
 
Egenkontroll 
Egenkontroll innebär att systematiskt och regelbundet följa upp och utvärdera den 
egna verksamhetens resultat och kvalitet. Egenkontrollen innebär även att 
kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i 
ledningssystemet. Egenkontroller utförs löpande utifrån lokala rutiner. På grund av 
den omorganisation som välfärdsförvaltningen genomgick under 2019 så hanns inte 
alla inplanerade egenkontroller med. Ett förbättringsområde för verksamhetsåret 
2020 är att systematiskt följa upp, utvärdera och återkoppla resultatet av 
kontrollerna.  

Egenkontroller som genomförts är:  

- Egenkontroll av genomförandeplan hemtjänst, korttidsboende 
- Egenkontroll av genomförandeplan vård- och omsorgsboende 
- Egenkontroll av patientjournal  
- Egenkontroll mätning av nattfasta 
- Självskattning basala hygienrutiner 
- Egenkontroll av myndighetsutövning och utförardokumentation  

En del av egenko0ntrollen bedrivs inom ramen för kommunens styrmodell genom 
uppföljning av verksamheternas kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.  
 

 

 

 

  

2020 

- Förbättra den administrativa hanteringen av sökta medel samt skapa 
rutiner för uppföljning.  
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Internkontroller  

Internkontrollplanen fastställs av KS inför verksamhetsåret och rapporteras till 
förvaltningschefen.  

kontrollområdena 2019 

 

Internkontrollerna har delvis genomförts 2019. På grund av omorganisation och 
vakanta tjänster så kontrollen av utförardokumentation SOL och LSS endast 
genomförts en gång på våren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Kvalitetsmätningar  
  
Öppna jämförelser ÖJ, är ett verktyg för att analysera, följa upp och förbättra 
kvaliteten i socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Öppna 
jämförelser består av tre undersökningar:  
 

- Brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Skickas ut till 
alla äldre (65+) med hemtjänst eller särskilt boende.   

- Öppnas jämförelser socialtjänst som kartlägger omfattningen och 
användandet av insatser, rutiner, metoder och samverkansformer.  

- Brukarundersökning inom funktionshinderområdet.  
 

Att mäta i vilken grad de personer som är mottagare av förvaltningens insatser och 
tjänster upplever att de är nöjda med insatser och tjänsterna är en viktig del av 
kvalitetsarbete. Munkedals kommuns välfärdsförvaltning har valt att använda sig av 
de brukarundersökningar som Socialstyrelsen och SKR anordnar.  
 
Så tycker äldre om äldreomsorgen  
Socialstyrelsens brukarundersökning ”så tycker äldre om äldreomsorgen” har två 
delar, hemtjänst och särskilda boenden.  
 
I brukarundersökningen från hemtjänsten ligger årets siffror fortfarande mycket 
högt. Munkedals kommun har bland de nöjdaste hemtjänsttagarna i landet sedan 
flera år tillbaka. Framförallt är det frågor om personalens bemötande och 
omsorgstagarna förtroende för personalen som visar toppsiffror. Där andelen positiva 
svar är lägst är frågan om ensamhet, på frågor som handlar om information och 
kunskap om vart man kan vända sig om man inte är nöjd. Den upplevda ensamheten 

- Under 2020 systematiskt följa upp, utvärdera och återkoppla resultatet i 
verksamheterna av interna, externa- och egenkontroller.  

17



 

10 
 

är svår att möta, resultaten från Munkedal ligger i samma linje som landet i stort. 
Förvaltningen diskuterar och försöker hitta olika sätt att minska känslan av ensamhet 
både inom hemtjänst men också för personer i särskilda boenden. Dels skulle det 
kommande inrättandet av trygghetslägenheter med gemensamhetslokaler kunna 
utgöra en del i att minska ensamheten. Frågan är om ensamheten beror på 
avsaknaden av personer eller om det mer handlar om ensamhet som en skillnad 
mellan den ”ideala och den ”verkliga” nivån på den sociala interaktionen. Oavsett hur 
många sociala interaktioner man har bygger den individuella bedömningen om de är 
tillräckligt eller inte på en subjektiv jämförelse mellan den sociala interaktionen man 
faktiskt har och den man förväntar sig10. Detta styrks av att Munkedals kommun har 
en pågående insats med Ung Omsorg, där särskilda boenden besöks av ungdomar i 
syfte att öka skapa social samvaro med de äldre. Vi kan dock inte se någon skillnad 
i minskad upplevd ensamhet genom dessa aktiviteter, vilket inte betyder att det inte 
skapar ett mervärde på annat sätt.   
 
 
I brukarundersökningen från särskilda boenden är det frågorna som berör brukarens 
relation till personalen som ger högst betyg. De upplever att de får bra bemötande 
från personalen, känner sig trygga på sitt boende, har lätt för att få kontakt med 
personal vid behov, tycker att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och 
önskemål och känner förtroende för personalen. Lägst resultat ger även här frågan 
om personer på särskilt boende besväras av ensamhet och vetskap om vart man 
vänder sig med klagomål och åsikter, men även frågor som rör möjligheten att 
komma utomhus och träffa läkare vid behov.  
 
Individ och familjeomsorgen 
Året 2019 var andra året som SKR:s brukarundersökning IFO genomfördes i 
Munkedal. Vi kan se att svarsfrekvensen har ökat till 55% jämfört med föregående 
år 2018 låg svarsfrekvensen på 44% och underlaget utgjordes av 39 svar. De som 
svarat upplever en god kvalité, och som genomgående ligger över genomsnittet i alla 
kommuner. På frågan om brukarna upplever att de kan påverka vilken typ av hjälp 
man får från individ- och familjeomsorgen så sjönk Munkedal från föregående år. 
2018 svarade 89 % av det låga deltagarantalet att de kunde påverka vilken hjälp de 
får, medan i år angav 66% att de kan påverka vilken typ av hjälp de får. Med tanke 
på det låga deltagarantalet så är det svårt att säga om det skett någon faktiskt 
försämring.  
2018 års målsättning att förbättra genomförandet av underökningen och höja 
svarsfrekvensen har dock kommit en bit på väg.  
 
Funktionshinder och socialpsykiatri 
Även inom funktionshinder- och socialpsykiatriområdet genomförde förvaltningen 
brukarundersökning första gången 2018. Det är svårt att utläsa något jämförbart 
resultat i sin helhet, eftersom en del aspekter har mätts 2018 men inte 2019.  
Sammantaget så har resultatet höjts jämfört med föregående år. Fokus framöver 
kommer att ligga på att förbättra genomförandet dels i syfte att få ett så rättvisande 
resultat som möjligt och möjliggöra jämförbarheten mellan åren dels att möjliggöra 
för burkarna att göra sina röster hörda.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Skyddar en parrelation på äldre dar mot ensamhet? P.Öberg, L.Andersson & T. 
Bildtgård S 23 Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 23, nr 1 

2020  

- Arbeta vidare med utförandet av brukarundersökningarna inom 
avdelning Stöd och avdelning IFO.  
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Kommunens kvalité i korthet KKiK, är ett nationellt projekt som Munkedals kommun 
deltar i. KKiK består av ca 40 nyckeltal och ambitionen är att nyckeltalen ska beskriva 
kommunen kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner ur ett 
övergripande perspektiv. Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning 
från befintliga datakällor såsom, SCB, Socialstyrelsen och SKR. Som komplement 
görs även KKiK-undersökningar i kommunerna. Flera av nyckeltalen används som 
indikatorer till nämnden kvalitets- och utvecklingsmål. Verksamhetens övriga resultat 
i öppna jämförelser har enligt information redovisats i nämnden löpande. Majoriteten 
av enheterna analyserar inte resultaten och använder dem inte i kvalitets- och 
utvecklingsarbete.  
 
En möjlig väg är att resultaten analyseras i en analysgrupp där representanter från 
samtliga förvaltningar kan ingå med syftet att ta fram en korrekt och nyanserad 
nulägesanalys som kan ligga till grund för kommunens mål och budget.  
 
Resultaten publiceras i den öppna databasen Kolada www.kolada.se  
 
5.3 Externa kontroller  

Tillsyn av arbetsmiljöverket och IVO  
Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn på Ekebackens och Allégårdens särskilda boenden 
samt Hemtjänst centrum. Arbetsmiljöverket har konstaterat att kraven är uppfyllda 
och avslutat ärendet. 
IVO har gjort tillsyn på stödboendet på Brudås två gånger under 2019 för att se över 
hur väl vi uppfyller de krav som ställs på ett stödboende. De hade anmärkningar på 
inskrivningsförfarandet och lämplighetsbedömningen och uppdrag från nämnden, 
samt det systematiska kvalitetsarbetet gällande klagomålshanteringen och analysen 
av denna, och personalens tillgänglighet nattetid. Ett yttrade är inskickat i februari 
2020 och vi inväntar svaret på detta.  

Nationella kvalitetsregister 
Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av 
behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta 
åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av 
de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. 
Välfärdsförvaltningen använder sig, främst inom avdelning Vård och Äldreomsorg av 
nationella register, som även fungerar som riskbedömningsinstrument och 
uppföljnings- och analysverktyg på såväl individnivå som gruppnivå. Syftet är bland 
annat att öka patientsäkerheten genom tidiga, förebyggande insatser och ökad 
kunskap.  
 

Nationella kvalitetsregister – svenska palliativregistret  
I registret registreras hur vården av en person i livets slutskede varit. Alla patienter 
som, sista veckan i livet, vårdas i hemsjukvården ska registreras i registret. 
Sjuksköterskan besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården 
varit sista veckan i livet. Syftet är att förbättra vården i livets slutskede oberoende 
av diagnos och vem som utfört vården. Resultatet på vårdens kvalitet kan jämföras 
med andra vårdgivare i riket. Utifrån redovisat resultat förbättras och utvecklas 
vårdkvaliteten fortlöpande.  

Nationella kvalitetsregister – Senior alert   
Senior alert är ett verktyg för att stödja vårdprevention för äldre personer som 
riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har 
problem med blåsdysfunktion. Det är fem områden som hänger ihop och berör alla 
som möter den äldre inom hälso- och sjukvård. Med hjälp av Senior alert kommer 
den äldres perspektiv och teamets roll i fokus.  Varje enskild äldre person som möter 
vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och 
uppföljning för att säkerställa att åtgärderna gör skillnad. Genom att använda Senior 
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alert systematiseras det vårdpreventiva arbetssättet på individnivå, 
patientsäkerheten förbättras och kan som en följd även minska uppkomna 
vårdskador. 

Målet är att alla patienter som skrivs in i den kommunala hälso- och sjukvården ska 
bedömas utifrån risk för fall, risk för undernäring och risk för trycksår.  

Nationella kvalitetsregister- BPSD  
BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symptom hos personer med Demens 
och syftar till att med tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och 
allvarlighetsgraden av BPSD och medföljande lidande och öka livskvalitén för 
personen med demenssjukdom. BPSD är både ett nationellt register men framför allt 
en tvärprofessionell arbetsmetod.  
 
Arbetsmetoden har använts sedan flera år tillbaka inom de verksamheter som är helt 
inriktade mot demens. Implementeringen har påbörjats i övriga verksamheter vilket 
kommer att fortgå under 2020. BPSD som arbetsmetod kräver löpande 
utbildningssatsningar i verksamheten. Demenssjuksköterskan har ett övergripande 
ansvar för BPSD utbildningen och implementering i verksamheterna. Under 2019 
gjordes 108 utredningar, jämfört med 2018 så har det inte skett någon stor 
förändring. NPI medelvärdet i Munkedal ligger på 17, medan medeltalet i riket ligger 
på 20. Vilket innebär att vi sätter in riktade vårdmetoder och åtgärder för att minska 
svåra symptom och öka livskvalitén för person med demenssjukdom.  
   

Nationell mätning - PPM 
Punktprevalensmätningen för 2019 ägde rum 13 november 2019. Datauttaget togs 
från senior alert på utförda riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt 
pågående trycksår. 

Resultatet visar på att Munkedal har högre procentuell andel trycksår i ordinärt 
boende än riksgenomsnittet och andelen trycksår i särskilt boende ligger på lägre 
procentuell nivå än riket i övrigt.  

 
 
 
 
 
 
 
5.4 Avvikelser och klagomål 
 
Klagomål  
Under 2019 har fyra klagomål av olika karaktär diarieförts och behandlats. Det rör 
allt från parkering av hemtjänstensbilar till individärenden på IFO.   
 
I brukarundersökningarna har brukare lyft att det är svårt för dem att veta vart man 
vänder sig med klagomål och synpunkter. Att förvaltningen endast fått in 4 formella 
klagomål under året förstärker bilden av att förvaltningen måste förbättra sin 
hantering av dessa frågor och göra det mer känt för allmänheten vart man vänder 
sig med sina klagomål och synpunkter. Enligt IVO´s utlåtande så brister 
välfärdsförvaltningen i vår klagomålshantering se extern kontroll.  
 
 
 
 
 

- Under 2020 systematiskt följa upp, utvärdera och återkoppla 
resultatet i verksamheterna av intern- och egenkontrollerna.  

- Påbörja ett arbeta med att implementera senior alert övergripande 
inom hemtjänsten.   
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Avvikelser  
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ställs krav på att vårdgivare eller den som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, utreder avvikelser i verksamheten. Ett 
effektivt system för avvikelsehantering är nödvändigt för att uppfylla kraven. Vi 
kommer under 2020 att upphandla ett system, Digital Fox, för avvikelsehantering 
som täcker samtliga verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg, 
äldreomsorg, LSS-verksamhet, samt kommunal hälso- och sjukvård.  
 

Hälso- och sjukvårdsavvikelser  
En avvikelse gällande hälso-och sjukvård är något som inträffar och som inte 
överensstämmer med verksamhetens normala rutiner eller patientens vårdförlopp. 
En avvikelse kan ge större eller mindre konsekvenser för den drabbade. Den som 
upptäcker händelsen rapporterar enligt rutin.  

Vid alla registrerade HSL avvikelser så kategoriseras allvarlighetsgraden, man risk 
bedömer sannolikheten för upprepning, en identifiering av orsaker utförs och 
åtgärder planeras för att förhindra liknande händelser. Arbetet sker i samverkan och 
tvärprofessionellt på team träffar. På dessa träffar närvarar 
arbetsterapeut/fysioterapeut, sjuksköterska, enhetschefer och kontaktman/vård- 
och omsorgspersonal.  

 
Fördelning av rapporterade avvikelser efter 
händelsekategori i verksamhetssystemet  

 

Händelsekategori  Antal  
Psykiskt övergrepp/kränkning  5 
Ekonomiskt övergrepp  1 
Brister i bemötande  11 
Brister i utförande av insats  4 
Beviljad insats inte utförd  41 
Insats mot enskilds vilja  0  
Brister i 
dokumentation/informationsöverföring  

10 

Brister i rättssäkerhet  1 
Brister i fysisk miljö, utrustning eller teknik  12 
Bristande följsamhet till metod, arbetsplan, 
rutin, genomförandeplan  

2 

Annat - Hot och våld  7 
Omvårdnad 12 
Läkmedel  430  
Fall  649 

 
Antal registrerade avvikelser kopplat till fall har ökat jämfört med 2019. Av de 649 
fallen fick 35 patienter uppsöka sjukhuset för vidare vård. Ingen av händelserna 
bedömdes som vårdskada. Det är svårt att dra en slutsats av vad antalet registrerade 
fallavvikelser egentligen visar på. Det är olika individer och med skilda diagnoser som 
drabbats och det har skett i både ordinärt boende och i särskild boende form.  

Under 2019 har 482 läkemedelsavvikelser registrerats. Digital signering har införts i 
hela verksamheten och antalet registrerade avvikelser är fler än väntat. En 
bedömning är att det tidigare varit ett mörkertal på att både upptäcka och rapportera 
läkemedelsavvikelser.  

Innan införandet av digital signering av läkemedel samlade sjuksköterskan in 
papperssigneringslistor efter månadens slut och då var det också svårt att spåra vad 
som orsakat utebliven signering. 
Det nya arbetssättet innebär möjlighet att åtgärder ska kunna sättas in medan 
avvikelsen är aktuell.  
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Vanliga avvikelser är till exempel utebliven dos, fel dos, förväxling, att läkemedel 
saknas, att kontrollräkning av kontrollpreparat ej är utfört eller att personal har 
överlämnat läkemedel utan att ha delegering. Rutin för läkemedelshantering finns 
men följsamheten brister. Mörkertalen för avvikelser är stort, vi kan endast påvisa 
inrapporterade avvikelser. Följsamheten att rapportera är låg. Personalen tycker inte 
att de har tid och alla förstår inte vitsen med att rapportera avvikelser. Inför 2020 
behöver följsamheten att rapportera avvikelser förbättras, det är svårt att avgöra 
vilken typ av förbättringar som ska göras om avvikelserna inte dokumenteras.  

Nio avvikelser kring informationsöverföring inkom 2019. Dessa uppkom till största 
delen inom hemtjänsten vid överrapportering mellan personal. Goda rutiner finns för 
överrapportering, de avvikelser som uppkommit bedöms här bero på den mänskliga 
faktorn och ej på brister i organisationen. Några av avvikelserna gäller även 
samverkan mellan olika enheter inom Välfärdsförvaltningen under semesterperioden 
då nyckelpersoner ej varit i tjänst. Att se över sårbarhet- och risk inför 
semesterperioderna bör göras inom alla enheter.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Lex Sarah och Lex Maria  
 
Alla som arbetar inom välfärdsförvaltningen har skyldighet att rapportera ett 
missförhållande/risk för vårdskada eller vårdskada. Alla rapporter ska utredas och 
där utredningen visat att det förelegat ett missförhållande eller en risk för allvarligt 
missförhållande ska en anmälan enligt lex Sarah eller lex Maria göras. Det innebär 
alltså att alla rapporter enligt lex Sarah/lex Maria inte bedöms vara ett 
missförhållande/vårdskada eller allvarlig risk för missförhållanden/vårdskada och 
generera en anmälan enligt lex Sarah eller lex Maria.  
Under 2019 rapporterades ingen lex Maria anmälan till IVO. 

Under 2019 gjordes fem utredningar SoL 14 kap §6 lex Sarah, av dessa anmäldes 
en till IVO (Dnr 200019-72). Ivo beslutade efter utredning att inga ytterligare 
åtgärder behöver vidtas.   

Samtliga rapporter, oavsett om de lett till anmälan eller inte, har resulterat i att 
utredningen föreslagit åtgärder för verksamheterna. Någon systematisk uppföljning 
på hur detta sedan hanteras i verksamheten finns inte idag. Att utveckla det 
systematiska kvalitetsledningssystemet genom att under året lägga in en uppföljning 
av föregående års föreslagna åtgärder som en aktivitet blir en målsättning som vi 
flyttar över till 2020.  

Fem inkomna rapporter bedöms fortfarande som ett lågt antal i en organisation av 
välfärdsförvaltningens storlek. Under 2017 utbildades personalen kring Lex Sarah 
och det kan vara aktuellt att den utbildningen upprepas löpande, eller på annat sätt 
tar upp det på enhetsnivå med personalgrupperna.  

Dokumentet ”Rutin för hantering av missförhållande och Lex Sarah” har reviderats 
under 2019 och gäller fram till 2020- 12- 31.  

 

2020 

- Förbättra klagomål- och synpunktshanteringen  
- Enhetscheferna får i uppdrag att under 2020 ta fram och implementera 

rutiner för inrapportering av avvikelser i respektive verksamhet 
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5.6 Överklaganden  

Antalet överklaganden och utfall i domstol kan ge en fingervisning av i hur hög 
utsträckning myndighetsutövandet inom förvaltningen håller hög rättssäkerhet.  

Under året har 15 antal myndighetsbeslut överklagats. En klagan blev avvisad på 
grund av att den inkom för sent.  

Enhet Antal 
överklaganden 

Utfall till 
fördel för 
kommunen 

Utfall till 
fördel för 
klagande 

Ännu ej 
avgjord 

Äldreomsorg  0    
LSS 0    
Socialpsykiatri 0    
Ensamkommande 0    
IFO  15 10 3 1 
Summa  15 10 3 1 

 

6. Utförandet  
Under 2019 har ingen formell processkartläggning gjorts, då vi under 2020 kommer 
att införa ett nytt verksamhetssystem. I samband med implementering av det nya 
verksamhetssystemet så förändras processerna och arbetsmetoden och vi behöver 
göra en kartläggning samt anpassa rutiner och styrdokument till det nya systemet.  

6.1 Löpande processanalys 

Upplevda brister i arbetsprocesser lyfts till enhetschefer från medarbetare på APT 
eller genom enskilda samtal med enhetschef. Frågeställningarna lyfts sedan vidare 
upp genom organisationen via ledningsgrupperna till den nivå de olika aktörerna 
möts. Processbrister kan även uppmärksammas genom andra typer av granskningar 
såsom inkomna klagomål, avvikelser, externa granskningar eller på grund av interna 
eller externa organisationsförändringar eller lagkrav. Om processen involverar andra 
huvudmän så lyfts frågorna inom de etablerade samverkansplattformarna såsom 
lokal Närsjukvårdsgruppen, Fyrbodalnätverk eller Västkom.  

 

 

 

 

6.2 Kompetensutveckling och åtgärder av betydelse för kvalitetsförbättring 

Läkemedelsutbildning SML 
Läkemedelsutbildning inför delegering ges 1 ggr/ månad i samverkan SML. Samma 
behörighetskrav och ett gemensamt utbildningsmaterial gör att vi kan sprida 
utbildningstillfällena över tre kommuner. Varje kommun ger då utbildning var tredje 

- Under 2020 behöver verksamheterna intensifiera arbetet med att 
fortlöpande och kontinuerligt arbeta med uppföljning och utvärdering av de 
åtgärder som tas fram utifrån uppkomna avvikelser.  

2020 

- Påbörja processkartläggning av huvud- och styrprocesser i samband 
med implementering av nytt verksamhetssystem.   
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månad istället för som tidigare varje månad, vilket effektiviserar och frigör tid för 
sjuksköterskan. 

Ny rutin för delegering läkemedelshantering 
Med delegering avses att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är 
formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan 
person som saknar formell kompetens för uppgiften. SOSFS 1997:14  
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift till 
någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Den 
som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för att denne har 
förutsättningar att fullgöra uppgiften. 

Ny rutin är framtagen som tydliggör de olika professionernas ansvar. Enhetschef 
ansvarar för att personen som anmäls till utbildningen uppfyller behörighetskrav för 
utbildning och sjuksköterskan gör sedan, efter att personen genomfört utbildningen, 
bedömning om reell kompetens för uppgiften finns. 

Ingen delegering har återkallats på grund av bristande följsamhet till ansvaret. 

Åtgärder av betydelse för kvalitetsförbättring 
I underlaget till kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen har följande 
kvalitetsförbättrande åtgärder rapporterats från enhetschefer: 

- stående punkt ”vårdhygien” för att öka medvetenheten hos personalen kring vikten 
av att jobba rätt kring vårdtagaren och för att minska risken för smittspridning 

- Hygienutbildning under hösten för hygienombud  
- omfördelat nattgruppen till två grupper. Med denna uppdelning så ökar 

patientsäkerheten, vi begränsat vårdtagare till 24 istället för 54 vårdtagare per natt-
grupp.  

- fortsatt arbete med Senior Alert och BPSD samt fortsatt uppföljningar vid team träffar 
- handledning av ssk samt demensssk till usk i direktarbetet 
- handlingsplan hot och våld  
- handlingsplan vid suicid tankar   
- ökad sjukskötersketäthet dagtid på Dinglegården 
- HLR-utbildning för all personal  
- Arbetsgruppen har en kvalitetsgrupp där det diskuteras förbättringar och kvalité för 

vårdtagare och personal  
- breddinförande av digitala signeringslistor  
- kontinuitet på områdena i ssk bemanning. 
- anställning av psykiatrisjuksköterska 
- deltagande i sårvårdsutbildning/projekt 
- Apoteket AB har utbildat i läkemedelsföreskrift HSLF:SF 2017:37 

Nedan redovisas en del av den kompetensutveckling som har genomförts under året 
inom välfärdsförvaltningen, som ett led i att kvalitets höja och säkra 
verksamheterna: 

leg personal: 
- Psykiatri 15 hp 
- omvårdnad och behandling vid inkontinens 
- omvårdnad trakeostomivård - och hostmaskin 
- sårvårdsutbildning 
- utbildning för utfärdare av nödvändig tandvård 
- demenskonferens 3 + 1 dag  

icke leg personal: 
- BPSD utbildning  
- sårvård 
- provtagning 
- dialys 
- palliativ vård 
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- hot och våld  
- diagnoser och beteendeproblematik socialpsykiatri 
- Förbättrade vuxenutredningar i Magna Cura 
- Kompetensutveckling i form av workshops av verksamhetpedagogerna  
- Hederskultur 
- Missbruk och beroende hos barn och unga 
- Fördjupning ekonomiskt bistånd  
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 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Wivi-Anne Wiedemann 
Verksamhetsutvecklare  
Välfärdsförvaltningen 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Bakomliggande orsaker till 
den omfattande sjukfrånvaron  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av 
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron. 

Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige gav 2019-11-25 § 132 välfärdsnämnden i uppdrag att kartlägga 
bakomliggande faktorer till den omfattande sjukfrånvaron i kommunens Mål och 
resursplan 2019-11-25. 
 
Välfärdsförvaltningen har sett över bakomliggande faktorer till den omfattande 
sjukfrånvaron utifrån ett makroperspektiv och utifrån de verksamhetssystem där 
sjukfrånvaron rapporteras och satt det i relation till den OSA-enkät (organisatorisk och 
social arbetsmiljöenkät) som anställda besvarar en gång per år.  
Med avstamp i den forskning som finns kring sjukfrånvaro så framträder en komplex 
bild, sjukfrånvaron i Sverige svänger kraftigt över tid, motsvarande svängningar i 
hälsa och arbetsmiljö går inte att utläsa av statistik eller forskning. Trots det framhålls 
arbetsmiljön som den enskilt största förklaringen i perioder av ökad sjukfrånvaro. 
Eftersom det rör sig om stora kostnader för arbetsgivaren samt har inverkan på 
personalens välbefinnande så är det en angelägen fråga. Arbetsgivaren behöver göra 
det som går för att sänka sjuktalen. Slutsatsen är att det krävs olika insatser från flera 
håll för att sänka sjuktalen samt att vi bättre nyttjar de verktyg som står till vårt 
förfogande för att vända trenden. Allt ifrån att börja arbetet med heltid som norm, att 
utbilda chefer i sitt ledarskap, lyfta fram de rutiner som finns för hur sjukfrånvaron 
hanteras, samt att nyttja de resurser som finns att tillgå i form av HR-avdelning och 
företagshälsovård. 
  
 
 
    

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 
Kvalitetsutvecklare 

Catarina Dunghed  
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen   
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 2020-03-05 Dnr: VFN 2020-47
   

 
        Välfärdsnämndens förvaltning   
 

 

Kartläggning av bakomliggande orsaker till den 
omfattande sjukfrånvaron  
 

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden har fått i uppdrag att kartlägga bakomliggande orsaker till den 
omfattande sjukfrånvaron. Att göra en kartläggning av bakomliggande orsaker till 
den höga sjukfrånvaron på mikronivå kräver att förvaltningen i samarbete med HR 
går in på individnivå och analyserar vad som orsakat sjukfrånvaron, i vissa fall i 
samarbete med företagshälsovården.  

Förvaltningen kan presentera en kartläggning till bakomliggande orsaker till hög 
sjukfrånvaro på en makronivå och analysera eventuella mönster utifrån den statistik 
som finns i Hypergen och samköra detta med OSA-enkäten (Organisatorisk och social 
arbetsmiljö) som besvaras av de anställda en gång per år.  

Svaren som lämnas i OSA-enkäten indikerar ett visst samband mellan ledarskapet 
och sjukfrånvaron. De enhetschefer som fått lägre poäng i sitt ledarskap av sina 
arbetstagare är också de enheter där sjukfrånvaron är högst. Detta skulle kunna vara 
en indikator som visar att resurser behövs sättas in när det gäller ledarskapet.  

En åtgärd på förvaltningsnivå kan vara att se över de rutiner som enhetscheferna 
ska följa vid sjukfrånvaro. I dagsläget är följsamheten till de rutiner som finns inte 
kartlagd. Det kan vara en vinst att aktualisera och samtala kring rutinerna i syfte att 
höja följsamheten till dem.   

En annan åtgärd att synliggöra sjukfrånvaron och göra det till en prioriterad fråga i 
enlighet med det arbetsmiljöpolicymål som fullmäktige antagit att sänka 
sjukfrånvaron till 5 % år 2022. Detta går hand i hand med att införa heltid som norm.  

Sammantaget så kan det vara flera mindre insatser på en bredare front som krävs 
för att sänka sjuktalen.  

Sjukfrånvaro ur ett nationellt perspektiv – vad säger 
forskningen  

Forskningsläget sammanfattas i Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är 
problemet? Utgiven av SKL 2017, liknande sammanställningar finns i bland annat i 
Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis utgiven av SBU – Statens 
beredning för medicinsk utvärdering 20031.  

 
1 https://www.medicine.gu.se/digitalAssets/1360/1360966_sjukskrivninghelarap.pdf  
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Sjukfrånvaro är en väldigt komplex fråga ur en forskningssynvinkel. Det finns inga 
enkla svar eller förklaringar till sjukfrånvaron. Problematiskt är att varje 
forskningsfält, till exempel medicin, psykologi forskar utifrån ett individperspektiv 
kopplat till en viss diagnos, medan sociologi eller liknande tittar på stora grupper som 
till exempel kön, ålder, bransch. Rekommendationen från forskningsvärlden är att 
anta ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det finns några större förklaringsmodeller till 
sjukfrånvaro, men dessa är svåra att applicera på välfärdsförvaltningen i  Munkedal 
och om syftet är att ur ett arbetsgivarperspektiv sänka sjuktalen så är det svårt att 
hitta åtgärder som arbetsgivare kan sätta in kopplade till dessa.  

Nedan följer ett resonemang där forskningen kopplas till sjukfrånvaron inom 
välfärdsförvaltningen i Munkedal.  

SKR gör en sammanställning av samtlig sjukfrånvaro uppdelat per kommun och län 
varje år. Enligt denna sammanställning så låg Munkedal 2018 till enligt följande2  

Sjukfrånvaro i Sverige, Västra Götaland och Munkedal  

Enh
ets- 
kod 

Enhet 1) 
Sjuk-
frånv
aro 
total
t % 

2) 
Långtid
s- 
sjukfrå
nvaro 
minst 
60 
dagar 
% 

3) 
Sjuk- 
frånv
aro 
kvin
nor 
% 

4) 
Sjuk- 
frånv
aro 
män 
% 

5) 
Sjuk- 
frånvar
o 
åldersg
rupp 
29 år 
eller 
yngre 
% 

6) 
Sjuk- 
frånvar
o 
åldersg
rupp 
30-49 
år % 

7) 
Sjuk- 
frånvar
o 
åldersg
rupp 
50 år 
eller 
äldre 
% 

  Antal 
redovi
sade 

280 279 280 280 279 279 279 

  Vägt 
medelv
ärde 

6,8 43,9 7,5 4,4 6,1 6,5 7,5 

14 Västra 
Götala
nds län 

7,6 49,3 8,2 5 6,5 7,3 8,4 

1430 Munked
als 
kommu
n 

7,2 45,8 7,2 5,7 8,7 6,6 6,6 

 

Ur ett nationellt perspektiv så redovisade Munkedal något anmärkningsvärda siffror 
som går emot den allmänna trenden för sjukfrånvaro. Kvinnorna i Munkedal har lägre 
sjukfrånvaro än genomsnittet i Västra Götaland och Sverige medan män som 
generellt har betydligt lägre sjukfrånvaro än kvinnor har högre sjukfrånvaro än både 
snittet i Sverige och i Västra Götaland. Munkedal har också lägre sjukfrånvaro bland 
äldre, men uppvisar högre sjukfrånvaro än Sverige i stort och Västra Götaland när 
det kommer till yngre personer upp till 29 år.   

Tittar man närmare på välfärdsförvaltningen, så hade förvaltningen den högsta 
andelen sjukfrånvaro 2019 med en sjukfrånvaro på 9,98 procent. Detta är dock inget 
unikt för Munkedal och Välfärdsförvaltningen, utan ett nationell och till och 

 
2 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/sjukfranvaroredovisningen.8837.html  
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internationellt mönster. Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män generellt 
sett och vård och omsorg är den bransch som har högst sjukfrånvaro av alla. 
Sjukfrånvaron i kommunerna följer samma cykler som på arbetsmarknaden i stort, 
vilket innebär att mönstret är det samma på hela arbetsmarknaden. När 
sjukfrånvaron stiger så gör den det i samtliga branscher.  Ungefär 40 procent av 
kvinnorna på arbetsmarknaden arbetar i en kommun, ett landsting eller en region 
vilket ger att 80 procent av de anställda i sektorerna är kvinnor3. Att kvinnor lever 
längre och samtidigt i högre grad är belastade av hälsoproblem har kallats en 
hälsoparadox.   

Det allmänna hälsoläget i Sverige varierar inte i cykler som sjukfrånvaron gör, utan 
Sveriges befolkning är friskare än någonsin. Men trots att hälsan generellt utvecklats 
positivt så visar undersökningar från SCB att andelen personer i Sverige som 
upplever att de är tyngda av ängslan, oro, ångest och sömnproblem har ökat under 
de senaste årtiondena. Nedsatt psykiskt välbefinnande ökar bland både kvinnor och 
män, i de flesta åldersgrupper, samt i alla utbildningsgrupper utom i gruppen med 
eftergymnasial utbildning4.  

Särskilt bland kvinnor så har antalet sjukskrivningar på grund av 
anpassningsstörningar och svår stress ökat markant med 500 procent, 25 000 fall 
mellan 2010–2017. Särskilt de senaste årens utveckling av anpassningsstörningar 
och svår stress är i högsta grad anmärkningsvärd – oavsett vad den beror på. 
Motsvarande utveckling inom områdena hälsa, arbetsmiljö, arbetssjukdomar eller 
arbetsorsakade besvär går inte att utläsa någonstans. Samtidigt har de pågående 
sjukfallen med diagnosen ”Ryggvärk” minskat med nära 70 procent mellan åren 2005 
och 2017. Från 19 500 fall till 5 800 fall5.  

Det faktum att sjukskrivningar går i cykler är ett svårförklarat fenomen, så är även 
att psykiska diagnoser går i cykler. Det verkar vara ett mycket komplicerat samband 
som knappast hänger ihop med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.  

I debatten fokuseras ofta på ökande press och stress i det moderna, ständigt 
uppkopplade, arbetslivet vilket gör att människor blir sjuka, eller att hög 
arbetsbelastning och övertidsuttag gör att personalen går på knäna och tvingas 
sjukskriva sig. Samtidigt visar Arbetsmiljöundersökningen att den upplevda stressen 
i arbetslivet är relativt konstant över tid och att individer med mer övertid har lägre 
sjukfrånvaro. Detsamma gäller ledarskapsfrågor, vars brister ofta nämns som 
orsaker till dålig arbetsmiljö och höga sjuktal. Även här finns det belägg för att det 
är en sanning med modifikation; stödet från chefer upplevs som stabilt över tid.6 Att 
personer som arbetar mer är mindre sjuka går ju stick i stäv med den allmänna 
uppfattningen att mer ledigt skulle minska sjuktalen, eller att det är arbetsmiljön 
som gör oss sjuka.  

Tittar man på Munkedals kommun uppdelat efter anställningsform så hade 
tillsvidareanställda en sjukfrånvaro på 9,81 procent, medan tidsbegränsade 
anställningar hade en sjukfrånvaro på 26,6 procent.  Det finns således inget samband 
mellan tiden man vistas i arbetsmiljön och sjukfrånvaro.  

 
3 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? SKL 2017 S. 11 
4 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? SKL 2017 S 17.  
5 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting Vad är problemet? SKL S 25 
6 S 28  
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Sedan säger dessa siffror inget om vad de timanställda gör den tiden de inte arbetar, 
eller om orsaken till att de är timanställda. Samma mönster ser man om man tittar 
på hela Välfärdsförvaltningen, de anställda som arbetar flest timmar har inte den 
högsta andelen sjukfrånvaro.  

Sammanlagt för år 2019 var den ordinarie arbetstiden inom välfärdsförvaltningen 
725 471 timmar, sjukfrånvaron uppgick till 72 412 timmar vilket motsvarar 9,98 
procent. Fördelat på de olika avdelningarna så har avdelning Vård och Omsorg det 
högsta antalet arbetstimmar 457 099, med en sjukfrånvaro på 9,61 procent, följt av 
avdelning Stöd med 189 327 arbetstimmar med en sjukfrånvaro på 11,47 procent. 
Avdelning IFO uppvisar en sjukfrånvaro på 8,43 procent och avdelning bistånd som 
är placerad under Ledning välfärd tillsammans med övriga funktioner uppvisar en 
sjukfrånvaro på 8,79 procent. Går man in och tittar på olika åldersgrupper syns heller 
inget samband mellan arbetad tid och sjukfrånvaro, det vill säga sjukfrånvaron stiger 
inte med antalet arbetade timmar.  

SCB/Arbetsmiljöverket genomför årligen en Arbetsmarknadsundersökning, det är 
Sveriges mest omfattande undersökning rörande arbetsmiljö som genomförts sedan 
1991. Det framgår tydligt i undersökningen att den psyko-sociala arbetsmiljön inte 
blir sämre när sjukfrånvaron stiger och den förändras inte till det bättre när 
sjukfrånvaron sjunker. Det finns alltså ingen tydlig koppling mellan arbetsmiljö och 
sjukfrånvaro på makronivå7 . Arbetsgivaren ansvarar för en god arbetsmiljö och det 
är ett mycket viktigt arbete, men det räcker inte för att sänka sjukfrånvaron eftersom 
frågan är komplex.  

Uppgångar respektive nedgångar i arbetsmiljö och sjukfrånvaro tillskrivs olika 
orsaker. När sjukfrånvaron stiger brukar företrädesvis orsaker relaterade till 
arbetslivet/arbetsplatsen och då särskilt arbetsgivares bristfälliga arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbete lyftas fram i debatten. När sjukfrånvaron sjunker är det 
däremot oftast helt andra parametrar som lyfts fram som förklaring. 
Arbetsmiljöförbättringar, expansion av verksamheten, fler och bättre chefer, större 
engagemang i rehabiliteringsarbetet, bättre företagshälsovård eller allmän minskad 
press i arbetslivet pekades inte ut som huvudsakliga orsaker till att sjukfrånvaron 
sjönk dramatiskt i kommuner och landsting mellan 2003 och 2010. Det omvända 
gjordes dock i princip omedelbart då sjukfrånvaron började stiga efter 2010. Det är 
problematiskt att uppgångar slentrianmässigt förklaras av brister inom just de 
nämnda områdena8, eftersom det inte verkar finnas något orsakssamband.  

Som tidigare nämndes är det svårförklarligt att kvinnor är mer sjukskrivna än män. 
Totalt sett så har kvinnor i kommuner och landsting högre sjukfrånvaro än män. En 
aspekt som lyfts fram är bristen på jämställdhet, då kvinnor utför en större del av 
hemarbetet. IFAU 9  menar att familjeansvaret är avgörande för kvinnors 
sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som sjukfrånvaron mellan män 
och kvinnor börjar skilja sig åt. En rad faktorer som sänker mödrars tröskel att vara 
sjukfrånvarande identifieras; deltidsarbete, sämre inkomstutveckling och därmed 
svagare anknytning till arbetet i kombination med ökat ansvar för obetalt hem- och 
omsorgsarbete. Men här går forskningen till viss del isär, medan vissa pekar på en 
högre belastning för kvinnor visar andra till skillnad från negativa konsekvenser, 
positiva konsekvenser av att kombinera olika roller har hypoteser om att detta 

 
7 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? SKL 2017 S. 15 
8 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting Vad är problemet? SKL S 14 
9 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiks utvärdering  
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snarare skulle ha positiva effekter. Flera roller innebär flera källor till självrespekt, 
stimulering, fördelar, social status och social identitet10.   

En viktig faktor som har fått ökad uppmärksamhet på senare år är det faktum att 
yrken som innebär kontakt med andra människor, så kallade kontaktyrken, tenderar 
att vara en riskfaktor för sjukfrånvaro. Yrkena kännetecknas av att de ofta är mer 
psykiskt påfrestande och riskerar att få anställda att känna sig otillräckliga, stressade 
och att de kan ha svårt att koppla bort tankar på jobbet under fritiden. Den typen av 
känslor verkar uppstå lättare i kontakten med andra människor än i kontakten med 
materiella ting. När personal inom kontaktyrken inte kan ge det bemötande de 
upplever att brukare eller vårdtagare behöver kan känslan av att inte räcka till bli en 
belastning. Det har kallats för samvetsstress och visat sig vara en betydelsefull 
stressfaktor som ibland kan vara en av de bakomliggande orsakerna till psykisk 
ohälsa. Det är sannolikt ungefär samma faktorer som å ena sidan gör yrkena 
meningsfulla, spännande och givande som också gör dem påfrestande. Det gäller att 
försöka minimera och hantera riskerna i kontaktyrken utan att samtidigt ta bort det 
som känns engagerande och givande för många medarbetare. Omvårdande 
yrkespersonligheter drar sig till den typ av yrken, men de är också den 
personlighetstypen som tar upplever mest stress av den typen som beskrivs ovan11.  
Även män i kvinnodominerande verksamheter har relativt hög sjukfrånvaro. 

Normer på arbetsplatsen och inställningar till sjukskrivning påverkar sjukfrånvaron. 
Forskare kallar detta även för ”peer effects” (ungefär gruppeffekt eller kamrateffekt) 
vilket innebär att vänner påverkar varandras beteende. Det finns åtskilliga aktuella 
studier, både utländska och svenska, som pekar på att tendenser att använda olika 
former av sociala ersättningar sprider sig bland närstående. Denna forskning belyser 
bland annat i vilken grad som sjukskrivningar sprids genom social påverkan12. Är det 
accepterat på arbetsplatsen att sjukskriva sig så gör man det.  

En intensiv medierapportering om till exempel stress och människor som drabbats 
av utmattningsdepression kan också skapa oro och rädsla hos människor. Professorer 
vid Stressforskningsinstitutet, Mats Lekander och Göran Kecklund, varnar för 
destruktiva konsekvenser genom medias ofta alltför alarmistiska bild av samhälleliga 
stressproblem. De menar att det finns goda skäl att anta att den oro man bidrar till 
att sprida är skadlig. Stora befolkningsstudier tyder på att rädsla för stress är farligt 
i sig (det vill säga ökar sambandet mellan långvarig stress och negativa hälsoutfall, 
ett samband som för övrigt ofta är mindre än för många andra livsstilsfaktorer) och 
att det är förknippat med ökade problem13.  

Ett annat viktigt mönster är att verksamheter med relativt låg utbildningsnivå bland 
de anställda tenderar att ha högre sjukfrånvaro. Verksamheter inom kommunals 
grupper sticker ut i detta sammanhang. Men man får ha i baktanken att tjänstemän 
kan gå sjuka till jobbet, eller välja att arbeta hemma medan personer som arbetar 
med att vårda andra varken kan välja att ta med arbete hem eller gå till sitt arbete 
när de är sjuka. Sedan är en viktig skillnad också att det går att ta in en vikarie inom 
det omvårdande yrket, det går inte att ta in en korttidsvikarie för en tjänsteman.  

 
10 Sjukskrivning- Orsaker, konsekvenser och praxis SBU 2003 S. 80  
11 Vägvisaren: planering för utbildning, yrke och karriär John L Holland 2002 
12 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting Vad är problemet? SKL S 13 
13 Sjukfrånvaro i kommuner och landsting Vad är problemet? SKL S 14 
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En mycket viktig aspekt som kommer att få större betydelse framöver när det gäller 
sjukfrånvaro är kompetensförsörjningen. Både den korta och långa sjukfrånvaron har 
stor inverkan på personalförsörjningen. Verksamheterna i kommuner, landsting och 
regioner består i hög grad av kontaktyrken, vilket medför att korttidsfrånvaro oftare 
måste ersättas än i verksamheter med yrken som inte arbetar med människor. 
Arbetsgivarna behöver ha en beredskap för hur korttidsfrånvaro ska hanteras i 
bemanningen med hjälp av vikarier och pooler etc. Bara sett till den sjukfrånvaro 
som varar längre än 30 dagar, oavsett hel- eller deltid, genererade sjukfrånvaron 
2016 ett bortfall av personal i kommunerna som motsvarade drygt 28 000 
årsarbetare. I yrken med hög sjukfrånvaro är förstås bortfallet särskilt påtagligt. 
Sjukfrånvaron bland undersköterskor motsvarade över 6 000 årsarbetare.14 

Den framtida personal- och kompetensförsörjningen kommer att ställas på sin spets 
de närmaste åren. När kompetensförsörjningen är en så stor utmaning och 
sjukfrånvaron samtidigt är relativt hög blir det tydligt att frågorna hör ihop. 
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Sjukfrånvaron inom Välfärdsförvaltningen i Munkedal år 2019  

          

  
Sjukfr tim > 59 dagar, ack 
valt kalenderår 

Ord arbtid, 
ack valt 
kalenderår 

Sjukfrv 
tim, ack 
valt 
kalenderår 

Sjukfrv 
%, ack 

Välfärdsförvaltningen 40 188 725 471 72 412 9,98% 
Avdelning IFO 3 406 55 300 4 665 8,43% 
Avdelning Stöd 14 038 189 327 21 710 11,47% 
Arbetsmarknadsenheten 6 093 72 515 9 409 12,98% 
LSS ass och kontakt 2 220 32 311 3 702 11,46% 
LSS Socialpsykiatri 1 379 25 074 2 277 9,08% 
Områdeschef stöd 84 10 897 156 1,43% 
Avdelning Vård och 
Äldreomsorg 20 745 457 099 43 949 9,61% 
Allégården 1 989 78 207 6 655 8,51% 
Bemanningsenheten 3 431 28 764 7 970 27,71% 
1. Bemanningsenheten   5 804 123 2,11% 
2. Poolen 3 431 11 390 4 207 36,94% 
3. Timanställda   11 570 3 640 31,46% 
Dinglegården 1 202 29 933 2 020 6,75% 
Ekebacken 2 324 52 996 4 855 9,16% 
Hemsjukvård 1 219 50 042 3 599 7,19% 
Hemtjänst Centrum 3 149 32 805 4 503 13,73% 
Hemtjänst Munkedal 469 39 299 2 800 7,12% 
Hemtjänst Svarteborg 3 308 47 643 5 666 11,89% 
Rehabenheten 305 17 423 743 4,26% 
Sörbygården 3 347 57 081 4 950 8,67% 
Vård- och omsorg 
ledning   22 907 190 0,83% 
Ledning välfärd 2 000 23 746 2 088 8,79% 

 

Som nämnt tidigare så är välfärdsförvaltningens sammantagna sjukfrånvaro 9,98 
procent, som det står i diagrammet så varierar den mellan avdelningar och enheter.  
En frånvaro som ligger något högre än snittet för Munkedal i stort.  Tjänstemännens 
sjukfrånvaro är låg, på ledningsnivå är den inom vård och omsorg 0,87 procent och 
inom stöd 1, 43 procent. Detta förklaras med att tjänstemännen dels är sjuka i 
mindre utsträckning, dels med att de går till arbetet även om de är sjuka eller kan 
välja att arbeta hemifrån. Man väljer att gå sjuk till arbetet för att sjukfrånvaro skapar 
merarbete, det är ingen vikarie som kan täcka upp och när man kommer tillbaka så 
hopar sig arbetsbördan.  

Det är baspersonalens sjukfrånvaro som är hög. Inom baspersonalen är 
sjukfrånvaron hos de tillsvidareanställda lägre än hos tidsbegränsade anställningar 
med timavlöning. Vilket kan vara ett tecken på att man har mindre anknytning till 
arbetsplatsen och känner mindre ansvar gentemot arbetsgruppen. Men det är svårt 
att dra någon generell slutsats kring detta, i dagsläget är det oklart om det bedrivs 
något aktivt arbete med timanställda ur ett arbetsgivarperspektiv.  Det är svårt att 
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sia om vad de timanställda gör utöver att vara timanställda i Munkedals kommun 
som kan påverka sjukfrånvaron. Generellt skulle man kanske kunna ifrågasätta 
vitsen med att föra sjukstatistik över anställda som är timavlönade, för att en siffra 
redovisas som ordinarie arbetstid och sedan jämförs det med tiden de varit 
frånvarande. Eftersom en timavlönad inte har någon ordinarie arbetstid, så är det 
oklart hur detta beräknas och det behöver ses över hur mer exakt hur timmarna 
redovisas.  

Sett till tillsvidareanställd personal inom välfärdsförvaltningen så låg 2019 års 
sjukfrånvaro på 9,81 procent. Som framgår i tabellen ovan så sticker 
bemanningsenheten ut med en sjukfrånvaro 27,71 procent, denna fördelas enligt 
ovan på tillsvidareanställd personal inom poolen på 36,94 procent och timanställda 
31,46 procent. Den administrativa personalens sjukfrånvaro är låg (2,11%). Näst 
intill samtlig sjukfrånvaro i poolen är långtidsfrånvaro.  

 

Fördelningen mellan långtids- och korttidssjukfrånvaro 

Välfärdsförvaltningen       
        

  
varav 

långtidssjukfrånvaro i % 
varav korttidssjukfrånvaro i 

%  Sjukfrv %, ack 
Välfärdsförvaltningen 55,49% 44,51% 9,98% 
Avdelning IFO 73,01% 26,99% 8,43% 
Avdelning Stöd 64,66% 35,34% 11,47% 
Arbetsmarknadsenheten 64,75% 35,25% 12,98% 
LSS ass och kontakt 59,96% 40,04% 11,46% 
LSS Gruppboende 69,09% 30,91% 12,71% 
LSS Socialspykiatri 60,56% 39,44% 9,08% 
Boendestöd 40,27% 59,73% 7,15% 
LSS Socialpsykiatri 69,91% 30,09% 10,36% 
Områdeschef stöd 53,84% 46,16% 1,43% 
Avdelning Vård och Äldreomsorg 47,20% 52,80% 9,61% 
Allégården 29,88% 70,12% 8,51% 
Bemanningsenheten 43,04% 59,96% 27,71% 
Dinglegården 59,50% 40,50% 6,75% 
Ekebacken 47,86% 52,14% 9,16% 
Hemsjukvård 33,87% 66,13% 7,19% 
Hemtjänst Centrum 69,93% 30,07% 13,73% 
Hemtjänst Munkedal 16,75% 83,25% 7,12% 
Hemtjänst Svarteborg 58,38% 41,62% 11,89% 
Rehabenheten 41,04% 58,96% 4,26% 
Sörbygården 67,61% 32,39% 8,67% 
Ledning välfärd 95,78% 4,22% 0,83% 

 

De enheter som har högst ackumulerad sjukfrånvaro har också högst 
långtidssjukfrånvaro, eftersom sjukfrånvaron beräknas i timmar. De enheterna med 
lägre sammantagen procentuell sjukfrånvaro har högre korttidssjukfrånvaro.  

Långtidssjukfrånvaro indikerar bakomliggande sjukdomar, rehabilitering efter 
operationer eller liknande som anledning till sjukfrånvaron. Här finns ett läkarintyg 
med en diagnos. För att rehabilitera personer tillbaka till arbete krävs vissa insatser 
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och det finns forskning som visar att ju längre en person är borta, desto längre dröjer 
det att komma tillbaka till arbete igen. Här läggs resurser på att dels upprätthålla 
kontakten med arbetsgivaren under tiden som sjukskrivning pågår, dels att anpassa 
arbetsplatsen vid en återgång i arbete. Denna typ av sjukfrånvaro ställer krav på att 
en vikarie sätts in under en längre period.  

Hög korttids sjukfrånvaro på 5-6 sjukdomstillfällen på ett år kan vara en 
varningssignal. Särskilt om arbetstagaren anger en så kallad diffus orsak, som till 
exempel huvudvärk, magont, sömnproblem kan vara en varning. Här behöver 
förvaltningen göra en djupare genomgång tillsammans med HR avdelningen.  

Någon speciell åldersrelaterad skillnad kan inte hittas i statistiken.  

Sjukfrånvaro 
fördelat efter ålder          
Organisation: 
Välfärdsförvaltningen         

  
Sjukfr tim > 59 dagar, ack valt 

kalenderår 
Ord arbtid, ack valt 

kalenderår 
Sjukfrv tim, ack valt 

kalenderår 
Sjukfrv %, 

ack 
Åldersintervall 40 188 725 471 72 412 9,98% 
<=29 2 878 74 478 8 065 10,83% 
30-39 6 360 136 865 12 004 8,77% 
40-49 7 999 168 583 15 680 9,30% 
50-55 8 091 123 497 13 632 11,04% 
>=56 14 860 222 048 23 032 10,37% 
65-67 84 11 081 469 4,23% 

 

På en förvaltningsövergripande nivå kan man se vissa mönster, men dessa syns inte 
som en generell trend på enhetsnivå, utan varierar från enhet till enhet.  

Vad kan förvaltningen göra för att sänka sjuktalen 

Den OSA enkät som går ut till alla personal visar en positiv bild av ledarskap, 
arbetsmiljö, stressnivå och kollegor.  På enhetsnivå kan man dock se att de anställda 
anger något lägre värden när det kommer till ledarskap på enheter med högre 
sjukfrånvaro. Här behöver avdelningscheferna tillsammans med personalenheten 
arbeta med ledarskapet. Det är dock inga signifikanta skillnader, men något lägre 
värden.   

Enligt HR -avdelningen och enhetschefer så anger personer som de samtalat med 
kring sjukfrånvaro ofta en kombination av påfrestande privatliv i kombination med 
arbete. Enligt HR så blir det ofta den förklaring som enhetschefen får till sig, medan 
när företagshälsovården gör sin kartläggning så kan också arbetsrelaterade faktorer 
komma fram. De arbetsrelaterade faktorerna går att hitta lösningar för, men då gäller 
det att dessa också blir tydliga. Enhetscheferna behöver få bättre kunskap om vilka 
verktyg de har tillgå gällande detta.  

HR-avdelningen för samtal med enhetscheferna om sjukfrånvaro. Det finns inbyggda 
funktioner i Heroma som flaggar för de individer som är i riskzonen och enligt rutin 
så ska samtal ske med dessa. Enligt HR-avdelningen så är det ingen prioriterar frågan 
vissa enhetschefer, eller så tycker man att man gjort det man kunnat och fört samtal 
med arbetstagaren. Det kan gå till så att HR påtalar att sjuktalen är höga, 
enhetschefen pratar med arbetstagaren om orsaken, men att arbetstagaren inte 
nämner de orsaker som rör arbetsmiljön för chefen, utan istället påtalar att det är 
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mycket på hemmaplan som gör att man inte orkar. Arbetstagaren uppger i de flesta 
samtal enligt HR-avdelningen att det är en kombination av något medicinskt och ett 
krävande privatlivet, tex. att man vårdar en partner, har barn med speciella behov 
eller andra privata faktorer som leder till frånvaro. Här skulle det möjligen gå att 
stötta upp arbetstagaren bättre på arbetsplatsen, för arbetet går också att se som 
en återhämtning eller paus från den belastande hemmiljön.  

 

En viktig pusselbit i att sänka sjuktalen kan vara belysa frågan mer och se över 
rutinen vid sjukfrånvaro och se till att den efterlevs. HR-avdelningen har en stor 
verktygslåda att ta till när det gäller att förebygga och sänka sjukfrånvaro, men det 
är inte alltid som tillexempel företagshälsovården kopplas in. I princip så utnyttjas 
inte utbudet av verktyg i den utsträckning som är möjlig.   

På sikt så förväntas Heltidsresan, heltid som norm sänka sjuktalen. Eftersom det 
finns ett sammanhang mellan lägre arbetstid och högre sjukfrånvaro. Detta kanske 
kan förklaras med att en deltidsarbetande arbetstagaren inte har samma anknytning 
till arbetsplatsen som en person som arbetar heltid. Även implementeringen av 
arbetsmetoden IBIC15 kan ha effekt på sjuktalen, beroende på hur arbetet efter 
införandet organiseras. Vissa kommuner, till exempel Lund har sänkt sina sjuktal 
något efter implementering av IBIC.  

Simrishamn är den kommun som har lägst sjuktal, under 2018 motsvarade 
sjukfrånvaron i Simrishamn 4 procent av arbetstiden. För andra året i rad blev 
Simrishamn därmed den kommun i Sverige som har friskast anställda. Här uppger 
personalchefen att det inte varit någon jättesatsning utan mer ett ”många bäckar 
små” arbete som sänkt sjuktalen. I Simrishamn så ser man att cheferna spelar en 
nyckelroll och är noga med att cheferna ska få återkommande utbildning. Alla chefer 
utbildas till exempel i arbetsrätt och arbetsmiljö. Årets utbildningar har också handlat 
om konflikthantering och svåra samtal. Gott ledarskap betyder mer för hur de 
anställda mår än yttre, mer lättåtkomliga faktorer, anser Helena Strandberg. En 
annan viktig faktor som Simrishamn anger är en nära samverkan med facken och 
Försäkringskassan. Simrishamn har även jobbat mycket med rätten till heltid, alla 
har en heltidsanställning i botten, vilket ger trygghet. En gång om året får man sedan 
välja hur mycket man faktiskt vill jobba. För de anställda inom vård, omsorg och LSS 
– grupper där sjukfrånvaron brukar vara hög – har kommunen och Kommunal 
tecknat ett lokalt avtal om en arbetstidsmodell som bygger på årsarbetstid. Den 
anställda ska arbeta ett visst antal timmar per år, men har viss frihet att styra sin 
arbetstid. Man ser att frihet att påverka sitt arbete och sin arbetstid är gynnsam för 
ett hållbart arbetsliv, säger Helena Strandberg. För de anställda vid socialtjänsten 
fanns ett år en hälsocoach, som gav stöd i fråga om kost och motion och man 
diskuterade den enskildes eget ansvar för sin hälsa.  

 

För att sänka sjuktalen så behöver välfärdsförvaltningen och Munkedals kommun ta 
ett helhetsgrepp. För att verkligen få en bild av vad som är bakomliggande orsakar 
till sjuktalen behöver förvaltningen göra en ordentlig genomlysning på individnivå i 
samarbete med HR-avdelningen. Enligt den arbetsmiljöpolicy som fullmäktige antagit 

 
15 Individens behov i centrum. Implementeras i samband med införandet av det nya 
verksamhetssystemet Combine.  
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så är målet att sänka sjukfrånvaron till 5 % år 2022, så detta är ett omfattande 
arbete som behöver ske i samverkan mellan förvaltningen och HR-avdelningen, 
samtidigt som heltidsresan faktiskt påbörjas.  

 
 
 
Wivi-Anne Wiedemann  
Verksamhetsutvecklare  
Välfärdsförvaltningen  
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Välfärdsförvaltningen
Årsbokslut 2019

Sjukstatistik 

38



Hela välfärden
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Bemanningsenheten

0 5 10 15 20 25 30

2017

2018

2019

0 5 10 15 20 25 30

2019

Fördelning av sjukfrånvaron

Långtid Korttid

Procent

27,71%

21,19%

15,51%

42



Poolen
Antal anställda: 8 st (2019)
Övervägande problematik har inte med arbetet att görs; privata problem som lett till egen psykisk ohälsa. Sjukfrånvaron kan också handla om ex 
en bruten fot. Någon frånvaro kan vara kopplat till arbetet när det gäller smärtproblematik och diskbråck. 
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Tim
Antal anställda: 116 st (2019)
Fördelningen mellan korttid och långtid går inte att få ut i Hypergene separat för Tim. Ser vi på hela Bemanningsenheten är korttiden som högst och vi kan då dra 
slutsatsen att denna korttid kommer från Tim. Poolen har högst långtid enligt statistik. 
En anledning till det stora sjuktalet kan vara en avsaknad av tillhörighet vilket gör att det är lätt att vara borta från arbetsplatsen samt att det inte är jätte tydligt vilken 
chef som tar ansvar för uppföljning och kontroll över korttidsfrånvaron. Det kan vara en svårighet att byta arbetsplats ofta med nya arbetssätt, ny chef, rutiner och 
arbetsklimat. En analys av detta kan vara att en frånvaro inte spelar så stor roll då man som timavlönad bara är ”en i mängden” och inte ordinarie. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2017

2018

2019

Procent

31,46%

46,79%

26,81%

44



Välfärden  

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsstatistik 
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Välfärden  

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsstatistik 
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Sjukdomstyp 
    

  
         

Antal 
 Besvär i rörelseorganen     40  
 Psykisk ohälsa       33  
 Annan         21  
 Obesvarade       15  
 Ej fastställd       8  
 
Hjärt/kärlsjukdomar 

      5  

            
 Tumörsjukdom       1  
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  2020-03-09 Dnr: VFN 2020-50
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Clarie Engström 
Avdelningschef 
Välfärdsförvaltningen

Uppdrag från kommunfullmäktige - översyn av 
dokumentationskrav  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av dokumentationskrav i 
välfärdsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 132 att barn- och utbildningsnämnden 
och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur dokumentationskrav kan uppfyllas på 
ett mer tidseffektivt sätt än idag. I samband med detta arbete skall särskilt fokus 
läggas på analys av kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning. 
 
Myndighetsutövningen på IFO och Bistånd tillämpar de riktlinjer som Socialstyrelsen 
tagit fram gällande dokumentation och handläggning. Kontroll av dokumentationen 
sker två till fyra gånger per år för varje handläggare. När IVO har gjort granskningar 
av dokumentationen följer de socialstyrelsens rekommendationer, deras bedömning 
har varit att dokumentationen är bra, dock kan det i vissa fall behövas dokumenteras 
mer då det handläggarna faktiskt utfört är mer än det som kan utläsas i akt.  
 
Verksamhetssystemet Magna Cura är ett tidskrävande system. Hösten 2020 till 
2021 övergår förvaltningen i det nya systemet Combine. Förhoppningen är 
att Combine ska underlätta processförfarandet av dokumentationen. Många gånger 
skrivs uppgifterna på dubbla ställen eftersom programmen inte är kompatibla med 
varandra vid vissa utredningar, ex ASI, FREDA, ADAD, samt dokumentation från 
andra myndigheter. Dokument ska kunna skannas in, vilket ska vara möjligt i det 
nya verksamhetssystemet. Som det är idag måste dokument skrivas av för att föras 
in i journaler. Att digitalisera ansökan om försörjningsstöd samt att kunna ha en 
digital brevlåda skall vara möjligt i det nya systemet och det skulle effektivisera 
dokumentationen.  
 
Implementeringen av både Combine och IBIC som skall ske under 2020 för 
biståndsenheten samt verksamheterna för vård och omsorg, LSS och socialpsykiatri 
behöver resurser för att skapa trygg personal så väl i handhavandet som i utförandet 
så kommer mycket vara vunnen på sikt i att göra det tidseffektivt, det leder till 
minskad tid i dokumentation och framförallt att den blir genomförd.  Vi behöver ta 
fram ett gemensamt material för att förenkla för nya användare. Vid granskning av 
utförarnas dokumentation i verksamheterna har vi sett att det finns ett behov av en 
tydlig processvägledning när verksamheterna ska dokumentera ex. inkommande av 
nytt beslut, när genomförandeplanen är upprättad, reviderad etc.  
 
För de personalgrupper som är rörliga, dvs kör mellan brukare är en effektivisering 
att möjliggöra för dessa att dokumentation kan göras via en app i telefonen för att 
effektivisera och underlätta. Då kan tex även genomförandeplaner dokumenteras 
redan i hemmet vid samtal med brukaren.  
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Handläggarna i våra olika verksamheter dokumenterar mycket och en digital lösning 
med taligenkänning till varje handläggare hade varit tidseffektivt och skapat en 
sundare arbetsmiljö då den avlastar axlar. I dagsläget finns det en taligenkänning på 
IFO och en inom hemsjukvården och vi ser över gemensam upphandling med andra 
kommuner för att få ner kostnaden så vi skulle kunna ha fler.  
 
När det gäller samtal med barn ser vi över att kunna använda ett digitalt 
samtalsverktyg (Barnsam) för att barnet själv skall svara på frågorna genom att fylla 
i glada-ledsna ansikten på en surfplatta. Det kan bli både tidseffektivt samt ha högre 
kvalitet på samtalet plus att verktyget används till att utvärdera insatsen. Det finns 
ett krav på enskilt samtal med placerade barn var tredje månad och detta kravet 
uppnår vi till idag.  
 
Administrativt stöd till socialsekreterarna är tidsbesparande. Det är mycket 
administrativt arbete som skulle kunna hanteras av en administratör för att frigöra 
tid för socialsekreterarna. Exempelvis insortering i akterna, till arkiv, samt hantering 
av begärda handlingar. 
 

Mer tidseffektiv dokumentation genom: 
 
Nytt verksamhetssystem 
Taligenkänning 
Barnsam 
Administrativt stöd 
Resurser vid implementering av nytt system samt BBIC 
Processvägledning för utförarna kring dokumentation 
Tätare uppföljning i alla verksamheter kring dokumentation 
App till telefonen för dokumentation 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Att välja digitala verktyg för att effektivisera dokumentation kommer med en 
kostnad som konsekvens, likaså att ha administrativt stöd. Dock kan det i 
förlängningen leda till ett effektivare arbete, att medarbetare får en bättre 
arbetsmiljö och det bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Barnkonventionen 
Att använda ”Barnsam” ses i linje med Barnkonventionen då barnet kan bättre 
komma till tals i barnsamtalen och att fylla i ansikten är igenkännbart för barn. 

Inga ytterligare konsekvenser 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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  2020-03-05 Dnr: VFN 2020-52
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärd 

Uppdrag från kommunfullmäktige – granskning av 
organisationen för identifiering av arbetsuppgifter i syfte att 
resursoptimera 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna välfärdsförvaltningens redovisning av 
identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 135 att samtliga förvaltningar kritiskt 
skall granska respektive organisation för att identifiera arbetsuppgifter som kan 
förenklas eller elimineras.  
 
Bakgrunden är de ekonomiska utmaningarna som Munkedals kommun står inför och 
som innebär att förvaltningarnas arbete bedrivs effektivt och med bibehållen kvalitet.   
 
Förvaltningen arbetar löpande med att identifiera arbetsuppgifter som kan förenklas 
och elimineras. Flera processer är igång och syftar till att skapa en mer effektiv 
verksamhet. Det är ett kontinuerligt arbete som pågår under hela året och som skall 
bidra till att skapa en mer kostnadseffektiv organisation. 
 
Flera av de arbetsuppgifter som identifierats kan verkställas med hjälp av digitala 
lösningar. Digitala lösningar fordrar ekonomiska resurser och för att lösa delar av 
kostnaden ämnar förvaltningen att söka riktade statsbidrag samt ansöka om 
projektmedel.  
 
Förvaltningen har identifierat följande arbetsuppgifter som har eliminerats/förenklats 
eller som kan elimineras/förenklas i framtiden.   
 
Identifierade arbetsuppgifter som kan elimineras förenklas och tänkta 
lösningar 
 
Nattkameror – används för tillsyn av vårdtagare inom hemtjänst. Med hjälp av 
kameror så störs inte den enskildes nattsömn samtidigt som tryggheten säkras. Här 
finns även en stor miljövinst samt en vinst vad gäller arbetstid.  
 
Inköp av matvaror till brukare inom hemtjänst – sker idag av hemtjänstpersonal 
igenom fysiska besök i butik. Det är en tidskrävande insats. En dialog pågår med 
handlarna i Munkedals kommun för att hitta en digital lösning för varudistribution. 
Det utreds om insatsen kan utföras som en servicetjänst av personal inom 
Jobcentrum/AME  
 
Servicetjänster – Utbildad personal inom vård och omsorg sköter idag tvättning och 
städning. Det bedöms som enklare arbetsuppgifter som kan utföras av en annan 
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yrkeskategori utan undersköterskeutbildning. Utredning pågår och ett pilotprojekt är 
påbörjat gällande städning i en hemtjänstgrupp. 
 
Laga mat i hemmet – Idag lagar utbildade undersköterskor mat i hemmet hos den 
enskilde inom hemtjänsten. Det är en arbetsuppgift som kan elimineras genom 
matleverans. Dialog kring lösningar kommer att starta under arbetet med 
kvalitetsnivåerna.  
 
Phoniro – digitala lås – nyckelfri hemtjänst – En verksamhet som pågår och som 
innebär att personalen inom hemtjänst inte ska hantera nycklar. Det innebär att 
personal inte behöver åka och hämta nycklar på kontoret mellan varje besök och vid 
larm från vårdtagaren.  
 
Internfaktuering – idag skickas internfakturor skriftligen och via internposten. Detta 
bör ske digitalt 
  
Dokumentation i verksamheten – En effektivisering är att dokumentera via 
taligenkänning. Det har prövats inom IFO och inom HSL med ett positivt resultat. 
Dokumentation kan även underlättas genom appar i vårdpersonalens mobiltelefon. 
Här pågår en utredning i dialog med leverantören.  
 
Ciceron – förenklar och effektiviserar  
 
Personlig assistans – Verksamheten behöver idag redovisa arbetad tid till 
Försäkringskassan för att få ersättning. Det här sker manuellt och är tidskrävande. 
Idag pågår ett arbete med att få till stånd en digital redovisning.  
 
Kvittohantering – samtliga kvitton för tankning av Välfärdsförvaltningens bilar går till 
administratör för en manuell handläggning. Det har varit en tidskrävande 
arbetsuppgift. Den har nu eliminerats genom en digital lösning.  
 
Rekrytering – Bemanningsenheten kan använda sig av en digital tjänst – utredning 
pågår 
 
Läkemedelsdelegation – Testet för utbildning i läkemedelsdelegation har förenklats 
och sker nu digitalt- Tidigare hanterades testet manuellt av sjuksköterskor. 
 
Avgiftshandläggning – Identifierad arbetsuppgift som bör kunna förenklas digitalt – 
vidare utredning behövs 
 
Färdtjänstansökan - Identifierad arbetsuppgift som bör kunna förenklas digitalt – 
vidare utredning behövs 
 
Ansökan försörjningsstöd - Det pågår ett projekt för att införa en digital ansökan 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

 
Ekonomi 
Genom att eliminera eller förenkla arbetsuppgifter är slutsatsen att det kan vara 
kostnadsminskning.  Men att beakta är att licenskostnader för digitala system, 
moduler till dessa samt digital utrustning uppgår till höga kostnader. 

 
   
  
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärd  
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  2020-02-28 Dnr: VFN 2020-64
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare 
Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 
Välfärd 

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

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

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

 

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

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef välfärd 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad 
Fastighetschef 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärd  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

7 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-02-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

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

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

 
 
Expedieras 
Välfärdsnämnden 
Förvaltningschef välfärd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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  2020-02-06 Dnr:SBN 2020- 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ullrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Trygghetsboende i Munkedals kommun 

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

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

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

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

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

 
1 Information om stöd till bostäder för äldre personer. Boverket 
2 Information om stöd till bostäder för äldre personer. Boverket 

55



 

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

 
 

Gemensamt för så kallade trygghetslägenheter är att: 

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

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

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

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

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
SBF, VFF 

Mats Tillander 
 
 
 

 
Samhällsbyggnadschef  
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  2020-02-24          Dnr: VFN 2020-51 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Hyressättning av sex lägenheter på Allégården 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer hyran för de nya lägenheterna på Allégården till 6178 
kr per månad och lägenhet. Hyran justeras årligen med resultatet på allmännyttans 
hyresförhandlingar.  

Sammanfattning 
Sex nya lägenheter inom SÄBO har färdigställts på Allegården. Det är i princip 
kompletta och moderna lägenheter (spisplattor saknas) med ny teknik och tillgång 
till gemensamma ytor, trygghet och service. Dessa är inflyttningsklara. 
 
Hyressättningen ska utgå från bruksvärdeshyran i jämförbara lägenheter i 
allmännyttans bestånd. I detta fall är Centrumvägen 5 ett jämförbart objekt (135 
kr/m2/mån). Tillägg på hyran får göras för gemensamma ytor, teknisk utrustning, 
närhet till service och trygghet samt tex el och kabel-tv.  
 
Lägenheterna är 36 m2 (5 lgh) respektive 38 m2 (1 lgh). Eftersom lägenheterna 
anpassats efter befintlig byggnads ytterväggar föreslås att hyressättningen utgår 
från 34 m2 per lägenhet. 
 
Förslag till hyra: 
Grundhyra    4590  
Förmåner el, fiber-tv, larm    388 
Gem ytor      400 
Trygghet      500 
Nära service      300 
Totalt – förslag till hyra  6178 kr per månad  
 
Befintliga lägenheter har hyror som varierar mellan 4087 kr/mån (28 m2) och 5669 
kr/mån (39 m2). 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Hyran täcker inte kostnaden för nybyggnationen 

Miljö 
Moderna fräscha lägenheter med bra teknik 

Inga ytterligare konsekvenser 
        

Beslutet expedieras till:  
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef välfärd 
Avdelningschef Vård och omsorg 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Välfärdschef  
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  2020-03-06 Dnr: VFN 2019-2 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Val av ny ordförande till Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att efter Johnny Ernflykt (M) som ordförande i 
välfärdsnämndens myndighetsutskott, välja xxxxxxxx 

Sammanfattning 
Johnny Ernflykt (M) inkom 2020-01-27 med avsägelse gällande sitt uppdrag som 
ordförande i välfärdsnämnden och välfärdsnämndens myndighetsutskott.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 24 att efter Johnny Ernflykt (M) välja 
Ulla Gustafsson (M) som ny ordförande i Välfärdsnämnden.  
 
Välfärdsnämnden har nu att efter Johnny Ernflykt (M) välja ny ordförande i 
myndighetsutskottet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Inte aktuellt.   
 
 
 
     

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Registrator/Förtroendemannaregistret 
Vald ordförande 
Nämndsekreterare f.v.b. till berörda i förvaltningen 
Webbredaktör (redigering hemsidan) 

Monica Nordqvist 
 
 
 

 
Nämndsekreterare  
Välfärdsnämnden  
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  2020-03-06 Dnr: VFN 2020-15
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare  
Administrativa avdelningen

Redovisning av medborgarförslag och motioner som ej 
beretts färdigt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av medborgarförslag 
och motioner som ej beretts färdigt. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga 
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de 
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till 
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
november.  
 
Begärd redovisning över motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt av 
välfärdsnämnden är upprättad i bilaga.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar   

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Förvaltningschef 
Nämndsekreterare VFN 

Catarina Dunghed 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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                                                                                                                                                                                          bilaga 
Välfärdsnämnden 2020-03-06 
 
 
 
Pågående motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt av välfärdsnämnden 
 
 
Motioner: 
 
Dnr VFN Anmäldes Från Beskrivning Kommentar  
 
   KF 2020-02-24 
VFN 2020-63 exp. 2020-02-27 Motion från Fredrik Olsson (KD) Sociala aktiviteter på recept Behandlas senast i VFN 2020-05-20 
      på grund av förkortad behandlingstid med 6 mån. 
 
 
Medborgarförslag: 
 
Välfärdsnämnden har inga obehandlade medborgarförslag. 
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  2020-03-05 Dnr: VFN 2020-52
      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen

 
Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar anta förslag till ändringar i delegationsordningen i nr: 
2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.40, 2.44, 2.46, 2.61, 2.63, 2.66 och 2.68  
Den ordförande som 2020-03-19 väljs för myndighetsutskottet ges samma 
förordnanden och beslutanderätt som tidigare ordförande haft.   

Sammanfattning 
Välfärdsnämnden antog 2019-01-10 § 4 sin delegationsordning. Därefter har 
nämnden beslutat om ändringar och tillägg till och med 2019-05-23, vilket införts i 
delegationsordningen.  
 
Nu föreligger behov av att revidera välfärdsnämndens delegation och förordnande i 
kapitel 2, Individ- och familjeomsorg, vilket beror på att ordförande i 
välfärdsnämnden och välfärdsnämndens myndighetsutskott Johnny Ernflykt (M) 
avsagt sig uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att till ny 
ordförande i välfärdsnämnden välja Ulla Gustafsson (M).  
Val av ny ordförande i myndighetsutskottet ska väljas av välfärdsnämnden  
2020-03-19. Välfärdsnämnden ska ta ställning till om den nyvalde ordförande i 
myndighetsutskottet kan ges samma förordnanden som tidigare ordförande.  
 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem som 
nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det är alltså inte 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. Den kompletterande beslutanderätten enligt Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM), är alltså personlig. 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. Beslutet skall anmälas vid utskottets nästa sammanträde. 
Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut 
bör endast förekomma i sådana situationer när dokumentation och underskrift inte 
kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand. 
 
Två av socialjourens anställda har avslutat sitt uppdrag och deras förordnanden 
behöver tas bort, samt att två övriga ändringar av delegater behöver göras.  
 
Då det är viktigt att delegationer och förordnanden är korrekta när akuta situationer 
inom socialtjänsten uppstår, bör nämnden skyndsamt fatta beslut i ärendet.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska eller andra konsekvenser. 
    
     

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Nämndsekreterare välfärdsnämnden för redigering och vidare befordran till berörda. 
 
 
  

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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Följande förändringar föreslås i kapitel 2 Individ- och familjeomsorg, vilka 
anges med överstrykningar och nytt förslag i fet stil.  
Övriga angivna personer i delegationen/förordnandet kvarstår enligt tidigare beslut. 
 
 

 
Delegation: 

 
Nr 2.35  Beslut om att begära polishandräckning för 

att föra en missbrukare till 
läkarundersökning. 
 
Enligt 45 § 1 LVM 
 

Avdelningschef, 
Nya: Enhetschefer IFO 
Socialsekreterare i  
socialjouren 
 

Nr 2.36 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid vårdinstitution. 
 
Enligt 45 § 2 LVM 
 

Avdelningschef, 
Nya: Enhetschefer IFO 
Socialsekreterare i  
socialjouren 
 

 
Förordnanden: 

 
2.33 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare.  
 
Enligt 13 § LVM 
 
 

VFN förordnande 19-01-10 § 4: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
Ny: vald ordförande i 
myndighetsutskottet 200319 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, 
eller vid förfall av denne, andre 
vice ordförande Karl-Anders 
Andersson 
 

2.34 Beslut om att omedelbart omhändertagande 
enligt 13 § LVM skall upphöra. 
 
Enligt 18 b § LVM 
 
 

VFN förordnande 19-01-10 § 4: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
Ny: vald ordförande i 
myndighetsutskottet 200319 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, 
eller vid förfall av denne, andre 
vice ordförande Karl-Anders 
Andersson 
 

2.40 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år.  
 
Enligt 6 § 1 och 2 st. LVU 
 
 

VFN förordnande 19-01-10 § 4: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
Ny: vald ordförande i 
myndighetsutskottet 200319 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, 
eller vid förfall av denne, andre 
vice ordförande Karl-Anders 
Andersson 
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2.44 Beslut om hur vården skall ordnas och var 
den unge skall vistas under vårdtiden. 
 
Enligt 11 § 1 och 3 st. LVU 
 
 

VFN förordnande 19-01-10 § 4: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
Ny: vald ordförande i 
myndighetsutskottet 200319 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, 
eller vid förfall av denne, andre 
vice ordförande Karl-Anders 
Andersson 
 

2.46 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 
hem under vårdtiden. 
 
Enligt 11 § 2 och 3 st. LVU 
 
 

VFN förordnande 19-01-10 § 4: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
Ny: vald ordförande i 
myndighetsutskottet 200319 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, 
eller vid förfall av denne, andre 
vice ordförande Karl-Anders 
Andersson 
 

2.61 
 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.  
 
Enligt 27 § 2 st. LVU 
 
 

VFN förordnande 19-01-10 § 4: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
Ny: vald ordförande i 
myndighetsutskottet 200319 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, 
eller vid förfall av denne, andre 
vice ordförande Karl-Anders 
Andersson 
 

2.63 Beslut om den unges umgänge med förälder 
eller andra vårdnadshavare efter beslut om  
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud när överenskommelse inte 
kan nås.  
 
a) i avvaktan på utskottets beslut 
 
Enligt 31 § LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
 
 
 
 
a)  
VFN förordnande 19-01-10 § 4: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
Ny: vald ordförande i 
myndighetsutskottet 200319 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, 
eller vid förfall av denne, andre 
vice ordförande Karl-Anders 
Andersson 
 

2.66 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning.  
 
Enligt 43 § 1 p. LVU 
 
 

VFN förordnande 19-01-10 § 4: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
Ny: vald ordförande i 
myndighetsutskottet 200319 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, 
eller vid förfall av denne, andre 
vice ordförande Karl-Anders 
Andersson 
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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.  
 
Enligt 43 § 2 p. LVU 
 
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. 
 

VFN förordnande 19-01-10 § 4: 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande 
Johnny Ernflykt 
Ny: vald ordförande i 
myndighetsutskottet 200319 
ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin, 
eller vid förfall av denne, andre 
vice ordförande Karl-Anders 
Andersson 
 
Avdelningschef Clarie Engström  
VFN 2019-04-25 § 34:  
Förvaltningschef Catarina 
Dunghed (fr.o.m. 190507) 
Nya: enhetschefer IFO,  
Maria Edlund, Lisa 
Berndtzen, Maria Ternström 

VFN 2019-05-23 § 42: 
Socialsekreterare i socialjouren:  
Carina Gustavsson, Marika 
Axelsson, Eva Nilsson, Gustaf 
Lundell, Gunilla Gustafsson Ek, 
Solveig Larsson och Annelie 
Berntsson Berg 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-12 

 
Dnr: VFN 2020-21 

  

Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 
2020-02-01 – 2020-02-29  

Sammanfattning 
Upprättad redovisning av förvaltningens anmälan av delegationsbeslut avser 
perioden 2020-02-01 – 2020-02-29.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inte aktuellt. 
 

Catarina Dunghed 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN 
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Välfärdsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 
Datum 
2020-02-01 – 2020-02-29 

 

  

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2020-02-28 1726 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Besluta om insatser bistånd under 
perioden 2020-02-01 -- 2020-02-
28. Avseende hemtjänst, 
korttidsboende, trygghetslarm, 
boendestöd mm. 
 

Elise Andersson  

2020-02-11 1648 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 
punkt 4.9 - Anmälan om 
missförhållande i verksamheten 
enligt Lex Sarah. 
 

Catarina Dunghed 2020-000023 

2020-02-11 1634 I Alkoholhandläggare 
Klaus Schmidt 

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 
punkt 2.136 - Serveringstillstånd 
till Trogens Gourmet AB för 
servering av alkohol till 
allmänheten i serveringslokal i 
Hedekas Bygdegård under 
tidsperioden 2020-01-24 -- 2020-
01-25. 
 

Clarie Engström 2019-000045 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 
Datum 
2020-02-29 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2020-02-05 1603 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

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

Elise Andersson  

2020-02-06 1619 Exp Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2020-02-06 §§ 
13 - 23. 
 

Monica Nordqvist  
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Sammanställning från bistånd:
Orsaker till att hemtjänsttimmarna ökat sedan slutet på 2019:

• Ökning av antal brukare

• Egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård

• Mer vårdkrävande personer har planerats hem från korttids

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

• Flertalet de som söker SÄBO i dagsläget bor hemma varvat med växelvård – innebär att de har mycket hjälp/är vårdkrävande.

Övrig äldreomsorg:

Bo listan, underlag för placering samt kommande/pågående behov:

10 personer på listan klara att erbjudas

3 personer står på överflyttning från tidigare beviljad

Nyansökningar till särskilt boende: 4st

Februari: Historik:

• Korttidsbeslut 17st   (16,14,16)

• Säbo beslut 2st (4,2,8)

• Växelvård 1st (3,1,3)

”Trygg och säker utskrivning”- Samverkanslagen 

Inga betaldagar. 40% tas hem planerad dag för utskrivning.

Psykiatri – 7/7 har tagits hem utan betaldagar.

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

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

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

År 2020 Etablering Totalt antal barn 0-17
Månad Antal hushåll Summa total Varav unga vuxna Summa Antal hushåll Summa i samtliga hushåll

enl Socialstyrelsen

Januari 119 1 062 983 14 126 609 6 42 958 81
Februari 113 877 500 18 122 747 8 44 477 77
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