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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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2019-12-03 Dnr: VFN 2019–58

Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Josefine Fredriksson 
Ekonom 

Välfärdsnämndens detaljbudget 2020 plan 2021–2022 

Förslag till beslut 

• Välfärdsnämnden beslutar att godkänna fördelning av nämndens budgetram
2020 per verksamhet.

• Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner 2020.

Sammanfattning 
I maj beslutade nämnden förslag till budget 2020 plan 2021–2022. Nämndens 
budgetskrivelse redovisar förslag till ekonomisk ram för drift- och 
investeringsbudget. Nämnden har konsekvensbeskrivit ramens påverkan på 
verksamheten. Nämnden har även under våren arbetat fram verksamhetsmål och 
mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.  

Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade 
förändringarna som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som tilldelats samt 
upprättat verksamhetsplaner utifrån nämndens satta verksamhetsmål.  

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen har 
fördelats ut på förvaltningens verksamheter och de verksamhetsplaner man kommer 
arbeta utifrån. Denna detaljbudget är en sammanfattning av nämndens fastställda 
budget för 2020. 

Ram drift och investering 
Nämndens ekonomiska ram är 276 169 tkr fördelad på verksamheter. Nämndens 
investeringsram är 800 tkr och är fördelad på projektnivå.  

Verksamhetsplaner 
Förvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån nämndens 
verksamhetsmål och mått och kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2020 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Förhandlad enligt paragraf §11, 2019-05-13 samt 2019-11-11. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Controller 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef 
Verksamhetsutvecklare 
Processutvecklare 

Josefine Fredriksson 
 

Catarina Dunghed 
Ekonom Välfärdsförvaltningen Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen 
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Dnr: VFN 2019-58 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämnden 

Detaljbudget 2020 
Plan 2021-2022 

Nämndsbeslut 
Antagen i VFN 2019-12-18 § 
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Framtid ............................................................................................................ 7 

Bilagor:  
Arbetet med verksamhetsplaner 

Nämndens beslut av budget 2020 och plan 2020-2021 

Beslut av nämnd 23/5 -2019 § Dnr VFN 2019-58 

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

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

Beslut av nämnd 19/9 -2019 § Dnr VFN 2019-58 

3. Välfärdsnämnd godkänner verksamhetmål och mått för 2020.

Beslut av nämnd 21/11 2019 § Dnr VFN 2019-58 

4 Välfärdsnämnd godkänner kopletterade redovisning av verksamhetrsanpassningar med 
konsekvensbeskrivningar för budget i balans 2020. 

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

5 Välfärdsnämnd godkänner detaljbudget samt föreslagna verksamhetsplaner för budget 2020.  
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Välfärdsnämndens ordförande:  
Johnny Ernflykt (M) 
Förvaltningschef:  
Catarina Dunghed 
 
 

  
Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson 

 

Allmänt 
Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020, 
plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig 
från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin 
egen budget. 
 
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  
 
Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 
utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska 
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan 
på verksamheten.  
 
I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur 
den ekonomiska ramen fördelats och förändringarna 
har verkställts samt förslag till verksamhetsplaner 
utifrån verksamhetsmålen.   

Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga 
nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolags verksamhet. Styrelsen 
ska även bereda ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har en styr- och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, personalpolitik 
och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som 
anställningsmyndighet för all kommunal personal. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Förvaltningens uppdrag blir 
därför att; 

• Leda, samordna och utöva uppsikt utifrån de beslut om vision och mål samt budget som 
kommunfullmäktige beslutat  

• Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter 
• Leda och styra delegerade operativa verksamheter 

 
I kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar som stöd till såväl kommunstyrelsen som till 
övriga förvaltningar. Den består av kommundirektör med en stab bestående av HR-avdelning, 
ekonomiavdelning, löneenhet och en administrativ avdelning. 

Ekonomi 

Ramförändring 

Tkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
     

Nämnd, totalt driftsram 271 928 276 169 277 230 276 361 
Ramförändring mellan åren 41 348 4 242   
Varav löner/kapitalkostnad 2 285 1 997   
Effektiviseringskrav -2 000 0   
Utökning/minskning av ram 6 000 -2 316   
Resursfördelning  2 127 4 561  1 061 -869 
Varav flytt av verksamhet 3 721 0   
Internfördelning lokal, kost och städ 29 215 0   

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

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Nämnden har tilldelats 276 
169 tkr i budgetram år 2020.  
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Verksamhetsförändringar inför 2020 
 

Summa ramförändring 4 242 

 
Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförädringar som redovisats finns i nämndens 
budgetskrivelse 2019-05-23 samt 2019-11-21 .  

Verkställda åtgärder för budgetbalans 2020 
Åtgärder som redan är vidtagna och kommer få full effekt 2020 är åtgärder inom ledningen och 
administrationen, utökning av intäkter samt ingen utökning inom särskilda boenden.  
 
Åtgärder som syn och hörsel och översyn av avtal har i beräkningen inte full effekt 2020 utan beräknas ge 
full effekt först 2021.  
 
Serviceinsatserna har inte fått någon effekt ännu. Samorningen mellan arbetsmarknadsenheten och 
hemtjänsten pågår. 
 
Neddragning av tjänster för finansiering av satsningar innebär en prövning av alla återbersättningar av 
tjänster vi personalomsättning med 4,2 årsarbetare inom välfärdsförvaltningen.  
 
Övriga uppdrag som förvaltningen har som kommer att påverka budget 2020 och 2021 är avveckling av 
Ekebacken. Enligt beräkningar förväntas avvecklingen ge cirka 5 mnkr i sänkta kostnader 2021.  
 

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet och avdelning 
Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar 
faktiska utfallet 2018, rambudget för 2019 och den budgetram som ska gälla inför 2020 med planåren 
2021-2022.  Att budget 2019 och utfallet 2018 skiljer sig åt väsentligt beror på internfördelningen av lokal, 
kost och städ som genomförders 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk ram, tkr         2019 
  

Budgetram 2019 juni 269 080 
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnad april/maj-dec 2019 2 848 

Budgetram 2019 271 928 
Indexuppräkning 1 184 
Kompensation för löneökning jan – mars/april lönerev 2019 samt OB tim 2020 1 997 
Resursfödelning utifrån demografi, kompensation 2020 652 
Resursfördelning utifrån demografi, kompensation <2019 3 909 
Utökning köp av extern boendeplats inom LSS 3 725 
Utökning köp av extern boendeplats inom psykiatri 500 
Utökning nattbemanningen inom hemsjukvårder 500 
Utökning kvalitetsutvecklare 0,5 åa 325 
Summa tillkommande utökningar och indexuppräkning 2020 12 792 
Ökade intäkter -594 
Omorganisation inom avdelningar, ledning -1 851 
Administration samordning inom förvaltningen -500 
Serviceinsatser inom hemtjänst -800 
Ingen utökning inom särkskildt boende -2 043 
Indragning syn och hörselinstruktör -250 
Översyn avtal -196 
Summa anpassningar 2020 -6 234 
Neddragning av tjänster för finansiering av satsningar, KS beslutade 2019-06-10  -2 316 
Summa omorganisaton inför 2020 -2 316 
  
Budgetram 2020 276 169 
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Avdelning 
 

Tkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Avdelning Ledning 4 427 10 163 7 338   
Avdelning Vård och omsorg 133 764 151 717 153 336   
Avdelning Stöd 50 565 56 280 60 776   
Avdelning Individ och 
familjeomsorg 

58 135 53 768 54 720   

Nettokostnad/ram 246 891 271 928 276 169 277 230 276 361 
 
 
Verksamhet 
 

Tkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Hemtjänsten 43 485 35 077 39 089   
Dagverksamhet 1 620 1 962 1 967   
Särskilt boende inkl.korttids 54 613 74 837 74 898   
Rehab 7 425 8 442 8 236   
Hemsjukvården 18 219 17 870 18 464   
Bemanningsenheten - 2 048 1 578   
Gemensamt VoÄ 8 405 11 481 9 104   
Insatser enligt LSS  30 734 32 838 37 394   
Personlig assistans SFB 7 176 7 289 7 591   
Arbetsmarknadsenheten 9 159 11 159 11 345   
Gemensamt Stöd 3 494 4 994 4 447   
Institutionsvård vuxna 2 932 1 718 1 751   
Ekonomiskt bistånd 10 480 8 644 8 837   
Övrig vuxenvård 174 894 925   
Familjehemsvård 16 616 17 806 18 231   
HVB vård barn och unga 14 589 13 367 13 713   
Övriga insatser barn och unga 4 180 3709 3 552   
Familjerätt 567 706 724   
Integration 1 391 -48 -48   
Gemensamma kostnader IFO 7 204 6 978 7 040   
Biståndsenheten 2 995 2 392 2 429   
Nämnd och politisk verksamhet - 1 040 1 040   
Gemensamt välfärd 1 433 6 725 6 179   
KS förfogandepost   -2 316   
Nettokostnad/ram 246 891   271 928 276 169 277 230 276 361 

 
 

Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden.  
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. När kommunfullmäktige 
beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras. 
 
 

Tkr  
Plan 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
     

Välfärdsnämnd      
Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel  150 150 150 
Projekt 2333 Gemensamma inventarier  450 450 450 
Projekt 2335 ÄO Larm  100 100 100 
Projekt 2336 Inventarier MuSoLy Combine  100 100 100 
Summa investering   800 800 800 
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Beskrivning projekt 
 
• Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr): 
Avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 
 
• Projekt 2333 Gemensamma invetarier inom Äo, Stöd och IFO (450 tkr):  
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO 
verksamheterna. 
 
• Projekt 2335 Larm (100 tkr):  
Investering avser larm till ordinärt boende. 
 
• Projekt 2336 Inventarerer MuSoLy Combine (100 tkr):  
Utveckling och implementeringa av system. 
 

Nämndens verksamhetsmål med mått 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.  
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 
 

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

Respektive nämnd har brutit ner och konkretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått 
för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen 
ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. 
Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål 
och resurser rapporterats till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 
Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-19. Förvaltningen har i dialog med nämnden 
tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i 
reglementet. Resultatet blev ett verksamhetsmål per inriktningsmål, inklusive mått. 

Verksamhetsplaner  
Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål.  
 
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1 Verksamhetsmål VFN: Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går 
ut i arbete där ingen utbildning krävs År 2020 

Mått Mål 
Vi ska öka med 10 %  10% 

 
1.1.1 Verksamhetsplan  
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att tidigt identifiera personer som 
riskerar att hamna i försörjningsstöd efter avslutad etableringsersättning. Målet är att hjälpa dem ut 
på arbetsmarknaden, alternativt i praktikplats inom eller utanför kommunens verksamhet. Arbetet 
sker i samverkan med Arbetsförmedlingen. Inom förvaltningens verksamheter ska det finnas 
utbildade handledare för att kunna ta emot och vägleda praktikanter på bästa sätt.  

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

  

2.1 Verksamhetsmål VFN: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande År 2020 
Mått Mål 
Plan ska vara upprättad 2020 1 

 
2.1.1 Verksamhetsplan  

Statistik 2016 2017 2018 
 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar), 
andel (%) 

Kolada 
N00971 13 42 39 
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För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att identifiera befintligt systematiskt 
arbete med brukarinflytande och inhämta nya kunskaper. Kartläggningen och kunskapsinhämtningen 
ligger till grund för arbetet med att ta fram en plan. 

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

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

År 2020 

Mått Mål 
Antalet aktiviteter ska öka med 20 % 20% 

 
3.1.1 Verksamhetsplan  
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att identifiera befintligt samarbete, 
fokusera på de grupper där vi inte nått framgång samt möta civilsamhället för att stötta och ge 
förutsättningar för människor att mötas. 

 
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål VFN: Alla våra enheter ska källsortera efter bästa förmåga År 2020 
Mått Mål 
Antal enheter som källsorterar skall vara 100 % 100% 

 
4.1.1 Verksamhetsplan  
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att skapa förutsättningar för och 
uppmuntra till källsortering internt inom förvaltningen. 

 

Nyckeltal 
Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten.  
 
Personalnyckeltal  
År 2018 2019 2020 2021 
Antal tillsvidareanställda 431 (dec) 430 (nov) 430 430 
Sjukfrånvaro 7.15 % (dec) 9.39 % (nov)   
Sysselsätting 87.6 % (dec) 88.4 % (nov)   
Pensionsavgångar 7 (dec) 8 (nov)   

 
Antal tillsvidareanställda skiljer sig inte nämnvärt 2019 jmf med 2018 och förväntas inte förändas 
kommande år. 
Sjukfrånvaron 2018 uppgick i 7.15 %. Perioden jan-nov 2019 har sjukfrånvaron ökat och uppgick till 9.39 
%. En anledning är att bemanningsenheten ingår i förvaltningen under 2019 och därmed samtlga 
timanställda. Sysselsättningen baseras på snittet av sysselsättningsgraden av samtliga månadsavlönade 
inom välfärdsförvaltningen respektive år.  
 

Framtid 
Välfärdsförvaltningens framtida uppdrag är att fortsätta erbjuda professionellt och individuellt anpassat stöd 
till våra invånare och där genom skapa förutsättningar för ett gott och värdigt liv. 
 
Parrellt med förvaltningens grunduppdrag pågår ett arbete med att sänka kostnaderna inom Individ och 
familjeomsorg samt Vård och omsorg på uppdrag från kommunfullmäktige.  
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Vad är en verksamhetsplan? 
Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet som nämnden ansvarar för. Den är 
ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Syftet med 
verksamhetsplanen är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll och vilka 
aktiviteter som ska genomföras för att nå de politiskt beslutade målen för 
kommande år. 

Vision och mål för Munkedals kommun 
Kommunens vision är utgångspunkten för hur verksamheterna jobbar med mål och 
uppföljning. Det är kommunfullmäktige som beslutar om visionen. Utifrån visionen 
beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för fyra år i taget. Med 
utgångspunkt i inriktningsmålen beslutar nämnderna om egna verksamhetsmål 
med mått för ett år i taget. 
 
När verksamhetsmålen är antagna tar förvaltningen fram en eller flera 
verksamhetsplaner för nämndens ansvarsområde. Verksamhetsplan ska godkännas 
av nämnd senast i december året före den ska börja gälla. 
 
Vision 2025 Inriktningsmål 2020-2023 
Munkedal – mer av livet. En hållbart 
växande kommun med engagerade 
invånare. Här tar vi oss an framtidens 
utmaningar tillsammans! 

Alla ska vara anställningsbara 

Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen 

Alla ska känna sig trygga i att få det stöd 
som behövs utifrån behov 

Munkedal ska bidra till minskad 
klimatpåverkan 

Verksamhetsmål för Välfärdsnämnden 
Vision 2025 Inriktningsmål 

2020-2023 
Verksamhetsmål 
2020  

Mått 

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

Alla ska vara 
anställningsbara 

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

Öka med 
10 % i mått 
m00971 i 
Kolada 

Skapa förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen 

Vi ska skapa en plan för 
brukarinflytande 

Plan ska 
vara 
upprättad i 
november 
2020 
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 Alla ska känna sig trygga i 
att få det stöd som 
behövs utifrån behov 

Vi ska öka vårt 
samarbete med 
samhällsnyttiga 
organisationer och andra 
i civilsamhället 

Antal 
aktiviteter 
ska öka med 
20 % 

Munkedal ska bidra till 
minskad klimatpåverkan 

Alla våra enheter skall 
källsortera efter bästa 
förmåga  

Alla enheter 
som 
källsorterar 
ska vara 
100 % 

Verksamhetsplan 2020, Välfärdsförvaltningen 
Välfärdsförvaltningens uppdrag är att erbjuda professionellt och individuellt 
anpassat stöd och därigenom ge våra invånare förutsättningar för ett gott och 
värdigt liv. 

Förvaltningens huvudområde är socialtjänst och omfattar samtliga 
verksamhetsområden inom socialtjänsten. Det innebär Individ- och 
familjeomsorgen, där bl.a. försörjningsstöd, insatser till skydd för barn och 
ungdomar som far illa, familjerätt, familjerådgivning och missbruksvård ingår. Även 
verksamheterna som ger omsorg till äldre och till personer med 
funktionsnedsättningar omfattas, de främsta insatserna där är hemtjänst, särskilda 
boenden, hälso- och sjukvård, personlig assistans, boendestöd och färdtjänst. 

Inom välfärdsförvaltningen ingår även Arbetsmarknadsenheten som ger stöd till 
vuxna som av olika skäl kan ha svårt att verka på den ordinarie arbetsmarknaden.   

Nämnden har beslutat om verksamhetsmål med mått för 2020 (Beslut 
2019-09-19). Hur förvaltningen ska arbeta för att nå målen beskrivs nedan, under 
respektive verksamhetsmål. 

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

Mått: Öka med 10 % i mått N00965 i Kolada 
 
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att tidigt identifiera 
personer som riskerar att hamna i försörjningsstöd efter avslutad 
etableringsersättning. Målet är att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden, alternativt i 
praktikplats inom eller utanför kommunens verksamhet. Arbetet sker i samverkan 
med Arbetsförmedlingen. Inom förvaltningens verksamheter ska det finnas 
utbildade handledare för att kunna ta emot och vägleda praktikanter på bästa sätt.  

Verksamhetsmål: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande 

Mått: En plan ska vara upprättad november 2020 
 
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att identifiera 
befintligt systematiskt arbete med brukarinflytande och inhämta nya kunskaper. 
Kartläggningen och kunskapsinhämtningen ligger till grund för arbetet med att ta 
fram en plan. 
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Verksamhetsmål: Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga 
organisationer och andra i civilsamhället 
Mått: Antal aktiviteter ska öka med 20 % 
 
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att identifiera 
befintligt samarbete, fokusera på de grupper där vi inte nått framgång samt möta 
civilsamhället för att stötta och ge förutsättningar för människor att mötas. 

Verksamhetsmål: Alla våra enheter skall källsortera efter bästa förmåga 

Mått: Alla enheter som källsorterar ska vara 100 % 
 
För att nå verksamhetsmålet kommer förvaltningen fokusera på att skapa 
förutsättningar för och uppmuntra till källsortering internt inom förvaltningen. 

Uppföljning och analys 
Syftet med uppföljning och analys är att ge en samlad redovisning och bedömning 
av det som har gjorts och graden av måluppfyllelse. Uppföljningen används som 
underlag för prioritering samt förbättring och utveckling av bland annat nya 
arbetsmetoder och eventuell omfördelning av resurser. 
 
Verksamhetsmålen följs upp per april, augusti och december.  
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  2019-12-03 Dnr: VFN2019-58

      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Josefine Fredriksson 

Ekonom  

 

Resursfördelning av personalkostnader inom särskilt 

boende 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att personaltätheten per boendeplats i Munkedals 

kommun skall vara följande: 

- 0,69 årsarbetare per boende inom demensboende. 

- 0,62 årsarbetare per boende inom somatiskt boende.  

- 0,66 årsarbetare per boende inom korttidsboende. 

 

Sammanfattning 

Finns en målsättning att få en jämnare resursfördelning av personaltätheten i de 

olika äldreboenden och boendeformerna. I dag finns ett behov av att fördela 

resurserna på ett mer likvärdigt sätt utifrån den verksamhet som bedrivs.  

Från och med 2020 har Munkedals kommun 54 demensplatser, samtliga på 

Allégården, med en täthet på 0,69 motsvarar det 37,2 årsarbetare. 

Antal korttidsplatser uppgår till 14 stycken, samtliga på Dinglegården. En 

personaltäthet om 0,66 ger 9,24 årsarbetare.  

Antalet somatiska platser kommer variera under 2019 efter det beslut om 

nedläggning av halva Ekebacken. 2019 har Munkedal 68 stycken somatiska 

boendeplatser. Målet 2020 är att minska dessa till 51 platser.  

Hur resursfördelningen inför verksamhetsår 2020 ser ut samt hur resurserna är 

omfördelade från 2019 över de olika enheterna se bilaga 1. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

    

     

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonom 

Avdelningschef vård och omsorg 

Catarina Dunghed 

 

 

 

Josefine Fredriksson 

Förvaltningschef Välfärd Ekonom Välfärd 
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Bilaga 1 
 

Resursfördelning av personalkostnader inom särskilt 
boende 
 

Personalkostnader står för drygt 70 % av välfärdsförvaltningens särskilda boendes (SÄBO) budget. 
Därför är det viktigt att ha en bemanningsnivå som varken är mer eller mindre än den vi behöver för 
att säkerställa en god och säker vård.  

Personaltätheten, bemanningen, är satt utifrån förvaltningens förutsättningar. En kort 
omvärldsanalys visar att vi kommer ligga i samma nivå som våra grannkommuner när det gäller 
somatik samt demensboende dag och kväll.  

 

Nuvarande ersättningsmodell 
I dagsläget finns ingen rättvis tilldelning av personalresurser per plats utan budget fördelas utifrån 
den personal som finns på respektive boende och löneökningar. Under 2019 har tilldelningen av 
budget sett ut enligt tabell 1. 

Tabell 1 resurstilldelning av personalbudget 2019 

 

Att notera är att Allégården är ett demensboende medan övriga tre boenden är somatik boenden 
och bör ha samma ersättning. Av Dinglegårdens 21 platser är 14 stycken korttidsplatser men dessa 
särredovisas ej. På de rena somatik boendena skiftar ersättningen mellan 424 tkr och 450 tkr per 
plats. 

Förslag till ersättningsmodell 
Ny resursfördelningsmodell bygger på att fastställa antal boendeformer samt personaltäthet per 
boendeform.  Antalet platser per boendeform, täthet och antalet årsarbetare enligt tabell 2. Totala 
antalet platser minskar till 119 stycken 2020 i och med det beslut att avveckla halva Ekebacken. 
Syftet med en ny ersättningsmodell är en mer rättvis tilldelning av budget samt ett tydligt 
budgetansvar.  

Boendeform Lysekil Sotenäs Uddevalla Tanum Snitt

Genomsnitt 0,65 0,60 0,74 0,67 0,66

Somatik boende 0,58 0,53 0,70 0,62 0,61

Demensboende 0,69 0,65 0,75 0,70 0,69

Korttidsboende 0,70 0,60 0,76 0,69 0,69

Äldreboende Antal platser Ersättning 2019 Ersättning/plats 2019

Ekebacken 33 14 010 342 424 556

Allegården 48 23 901 214 497 942

Dinglegården 21 9 202 589 438 219

Sörbygården 28 12 614 697 450 525

Totalt 130 59 728 842 459 453
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Bilaga 1 
 

Det nya förslaget är att Munkedal ska ha en täthet på demensboenden på 0,69, korttidsboende, 0,66 
samt somatik boende 0,62, denna är något högre än snittet i grannkommunerna men då har vi 
beaktat det faktum att personer med demens även bor på somatik boende.  

Tabell 2 antal boendeplatser per boendeform 

 

En undersköterska på SÄBO i Munkedals kommun har en snittmånadslön på 26 600 kr vilket 
motsvarar 581 tkr per år inklusive semester, timlön, vikarie och sociala avgifter. Resursfördelning 
utifrån boendeform och täthet för 2020 skulle se ut enligt tabell 4.  

Tabell 4 resursfördelning per plats  

 

Budget per äldreboende 2020 fördelas enligt tabell 5. 

Tabell 5 resursfördelning 2020 per boendeenhet. 

 

 

 

Boendeform Antal platser Personaltäthet/plats Antal ÅA

Somatik boende 51 0,62 31,62

Demensboende 54 0,69 37,26

Korttidsboende 14 0,66 9,24

Natt 119 0,13 15,47

Totalt 119 93,59

Äldreboende Antal platser Ersättning 2020 Ersättning/plats 2020

Somatik boende 51 18 337 611 359 561

Demensboende 54 21 451 878 397 257

Korttidsboende 14 5 358 626 382 759

Natt 119 10 706 073 89 967

Totalt 119 55 854 188

Äldreboende Antal platser Ersättning 2020 Ersättning/plats 2020

Ekebacken 16 7 192 448 449 528

Allegården 54 26 310 096 487 224

Dinglegården 21 9 764 860 464 993
Sörbygården 28 12 586 784 449 528

Totalt 119 55 854 188 469 363
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  2019-12-03  Dnr:VFN 2019-152 (KS 2018-386) 

      

 Välfärdsnämnden  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 

Uppföljning av internkontrollplaner 2019 för 
Välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna återrapportering av internkontrollarbetet för 
nämndens verksamheter för 2019. 
 
Välfärdsnämnden noterar återrapportering av internkontrollarbetet för de 
kommunövergripande granskningarna inom nämndens verksamhet 2019. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, 
hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta 
brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller 
brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
För 2019 har internkontrollplaner antagits den 2018-12-12 §249 med totalt tre 
kontrollområden.  
 

1. Undernäring hos äldre boende på Särskilt boende 
2. Kvalité i myndighetsbeslut 
3. Kvalité i utförardokumentation 
 
Utöver nämndens kontrollplan finns tre kommunövergripande granskningar som 
genomförs av den administrativa enheten.  
 

1.Verkställighet av nämndens fattade beslut (KS beslut att samtliga nämnder genomför beslut   
   i KS 2018-12-12 §2509 
2. Följsamhet av delegationsordningen 
3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar 

 

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd. 
 
Återrapportering 
En återrapport har nu upprättats, se bifogade underlag. Varje punkt på planerna har 
en bedömning gjorts utifrån att;  
 

• Kontrollområdet fungerar 
• Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas 
• Kontrollområdet fungerar inte. 

 

Av återredovisningen nämndens de sex granskningsområden framgår det att ett inte 
fungerar. Kontrollområde undernäring hos äldre har inte kontrollerats pga av att 
verksamheten haft under året omorganisation och vakanser. Kontrollområdet 
kommer att granskas under 2020 och tas med i internkontrollplanen 2020. Övriga 
som fungerat eller behöver utvecklas har förslag till åtgärd givits. 
 

Bifogar bilaga: Uppföljning av internkontroll Välfärdsnämnd 2019. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Skickas till: Kommunrevisionen, Controller, Förvaltningschef, Kvalitetsutvecklare, 
avdelningschefer Välfärd. 

 
 
 

Catarina Dunghed 
 Förvaltningschef 
 Värlfärdsförvaltningen 
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2019

Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31 Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-12-12 §249

Nämnd: Välfärdsnämnd Upprättad av:  Catarina Dunghed Dnr KS 2018-386

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment/        

granskningssätt

Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

*Adm KS 

Kommunövergripa

nde granskning. Ny 

kontrollområde 

beslut i KS 2018-

12-12 §250

Verkställs politiskt 

fattade beslut?

12 Resp. nämnds 

protokoll

Verkställs politiskt fattade beslut? Förvaltningschef/         

nämndssekreterare

Beslut som fattas av nämnden 

som ska verkställas förs upp på 

en lista (mall finns) för 

uppföljning av 

nämndsekreteraren. 

Förvaltningschefen arbetar 

kontinuerligt med uppföljningen 

tillsammans med sin 

ledningsgrupp.

Två ggr /år 

under 2019

                              

Kontrollområdet fungerar                                                                                                                  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Åtgärd: För att säkerhetsställas att område kontrolleras 

2 gånger per år kan det bokas in tillfällen i början av 

året.

VFN 18/12 2019

*Adm KS, 

kommunövergripan

de granskning

Kompletta handlingar i 

tid 

9 Antagen samman- 

trädesplantidsplan 

samt utskickade 

möteshandlingar

Hur stor andel av utskickade 

handlingar inför politiska 

sammanträden har sänts ut till 

ledamöterna kompletta och i rätt 

tid?

Nämndsekreterare 

VFN

Granskning av tidpunkt för 

utskickade handlingar samt 

eventuella kompletterande 

utskick. Vilka orsaker finns till 

eventuell förseningar och/eller 

senare utdelade handlingar.

Själv-

granskning 

som görs 

löpande 

nämndsekr 

under 2019.

                              

Kontrollområdet fungerar                                                                                                                  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Åtgärd: Ny förvaltningschef är anställd. 

Tjänstemannaberedning är inplanerat för bättre 

planering av underlag i respektive ärende. Att 

handlingar ska inkomma i rätt tid.

VFN 18/12 2019

*Adm KS, 

kommunövergripan

de granskning

Följsamhet av 

delegationsordningar

12 Antagna 

delegations-

ordningar

Finns det avvikelser mellan 

antagna delegationsordningar och 

fattade beslut?

Nämndsekreterare 

VFN

Granskning genom stickprov av 

fattade delegationsbeslut med 

avstämning mot antagna 

delegations- ordningar.

Mätning i 

september 

2019.

                              

Kontrollområdet fungerar                                                                                                                  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Åtgärd: Förbättra kunskapen om delegationsordningen. 

Tydligare hänvisning i Ciceron vid registrering vilken 

avdelning och enhet besluten gäller.

VFN 18/12 2019

Avd. Vård och 

Älderomsorg

Undernäring hos äldre 

boende på Särskilt 

boende

12 Nationellt 

kvalitetsregister 

Senior Alert

Kontroll av andel brukar inom 

Särskilt Boende som uppvisar 

undernäring eller risk för 

undernäring samt om åtgärdsplan 

upprättats och följts upp

Kvalitetsutvecklare                  

HSL/MAS

Statistikdutdrag ur Senior Alert 2ggr/år 

mars+ 

oktober

                              

Kontrollområdet fungerar                                                                                                                  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Åtgärd: Pga av omorganisation och vakanser har 

kontrollen inte kunnat genomföras. Kontrollområdet 

kommer att granskas under 2020 och tas med i 

internkontrollplanen 2020.

VFN 18/12 2019

Avd. IFO samt 

enhet 

Biståndsenheten

Kvalité i 

myndighetsbeslut

9 Myndighetsbeslut 

enligt SOL och 

LSS

Dokumentationsgranskning enligt 

mall från IVO 

Enhetschef/   

kvalitetsutvecklare

Stickprovskontroll av 4 

slumpmässiga utredningar/ 

enhet. Använd IVO mall

2ggr/år 

mars+ 

oktober

                              

Kontrollområdet fungerar                                                                                                                  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Åtgärder:                                                                                       

•Förbättra rutinerna för kommunicering av 

myndighetsbeslut                                                                 

•Förbättra dokumentationen av den enskildes, eller i 

förekommande fall vårdnadshavares inställning                                                                         

	

VFN 18/12 2019

Avd. Vård och 

Älderomsorg + 

Avd. Stöd

Kvalité i 

utförardokumentation

9 Genomförandepla

n enligt SoL och 

LSS

Dokumentationsgranskning enligt 

mall från IVO 

Enhetschef Stickprovskontroll av 4 

slumpmässiga 

genomförandeplaner/ enhet. 

Använd IVO mall

2ggr/år 

mars+ 

oktober

                              

Kontrollområdet fungerar                                                                                                                  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Åtgärder:                                                                         

•Utbildningssatsning kring dokumentation och 

upprättande av genomförandeplaner. Fokus på de 

brister som internkontrollen visat.                                                                          

•Öka möjligheten till mobil dokumentation vilket skulle 

minska risken för oskäliga dröjsmål mellan händelse och 

dokumentation. 

•Ett mer verksamhetsnära stöd för personalen i det 

löpande dokumentationsarbetet.         

VFN 18/12 2019

*Administrativa avdelningen ska granska följande moment för varje nämnd/förvaltning:

1.Verkställighet av nämndens fattade beslut

2. Följsamhet av delegationsordningen

3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd.

Uppföljning/Resultat av 

kontrollen
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  2019-12-03 Dnr: VFN 2019-120

      

   TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomiavdelningen 

Internkontrollplan 2020 för Välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 
att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan 2020 för verksamheter inom 
Välfärdsnämnden. 
 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I 
planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. 
Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 
grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 
kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för Välfärdsnämndens 
verksamhet avseende år 2020 utifrån en risk och väsentlighetsanalys/bedömning.  
 
Sammanlagt har tre kontrollområden föreslagits. 
 

• Undernäring hos äldre boende på Särskilt boende 
• Hantering av privata medel 
• Delegation av HSL-uppgifter, följsamhet av rutinen 

 
Uppföljning 
Förvaltningschef rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året (dec). 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Utöver nämndens kontrollplan finns fyra kommunövergripande granskningar som 
genomförs av den administrativa enheten.  
 

• Verkställighet av nämndens fattade beslut (KS beslut att samtliga nämnder genomför 
   beslut i KS 2018-12-12 §250) 
• Följsamhet av delegationsordningen 
• Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar 
• Färdigställs och publiceras (hemsidan) fastställda styrdokument 

 

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd. 
 
Avrapportering till Kommunstyrelsen kommer att ske vid bokslutsdialogsmötet i 
februari -2021 då nämndernas presidier avrapporterar nämndens beslutade förslag 
till internkontrollplan. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 
 
 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Revisionen, KS, Controller, Förvaltningschef, avdelningschefer Välfärd, 
Kvalitetsutvecklare 

 Catarina Dunghed 
 Förvaltningschef 
 Värlfärdsförvaltningen 
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2020

Tidsperiod: 2020-01-01--2020-12-31 Fastställd av Välfärdsnämnden 2019-12-18 §      

Nämnd: Välfärd Upprättad av:  Catarina Dunghed 

Dnr VFN 2019-120

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system
Risk/   

väsentlighet

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering 

till

*Adm KS, 

kommun-

övergripande 

granskning

Kompletta handlingar i tid 9 Antagen samman- 

trädesplantidsplan samt 

utskickade 

möteshandlingar

Hur stor andel av utskickade 

handlingar inför politiska 

sammanträden har sänts ut till 

ledamöterna kompletta och i rätt 

tid?

Nämnd-sekreterare  

VFN

Granskning av tidpunkt för utskickade 

handlingar samt eventuella 

kompletterande utskick. Vilka orsaker 

finns till eventuell förseningar och/eller 

senare utdelade handlingar.

Själv-granskning 

som görs löpande 

nämndsekr under 

2019.

Förvaltningschef

*Adm KS, 

kommun-

övergripande 

granskning

Följsamhet av 

delegationsordningar

12 Antagna delegations-

ordningar

Finns det avvikelser mellan antagna 

delegationsordningar och fattade 

beslut?

Nämnd-sekreterare  

VFN

Granskning genom stickprov av fattade 

delegationsbeslut med avstämning mot 

antagna delegations- ordningar.

Mätning i 

september 2019.

Förvaltningschef

*Adm KS, 

kommun-

övergripande 

granskning

Verkställs politiskt fattade 

beslut? 

12 Resp. nämnds protokoll Verkställs politiskt fattade beslut? Nämnd-sektreterare 

VFN/ Förvaltning-

schef

Beslut som fattas av nämnden som ska 

verkställas förs upp på en lista (mall 

finns) för uppföljning av 

nämndsekreteraren. Förvaltningschefen 

arbetar kontinuerligt med uppföljningen 

tillsammans med sin ledningsgrupp.

Två ggr /år under 

2019

Förvaltningschef

*Adm KS, 

kommun-

övergripande 

granskning

Färdigställs och publiceras 

(hemsidan) fastställda 

styrdokument.

12 Regler för 

styrdokument.

Färdigställs och publiceras (på 

hemsidan) fastställda styrdokument 

efter beslut i nämnd, styrelse, 

fullmäktige eller motsvarande?

Registrator Komplett genomgång av samtliga 

styrdokument som beslutas i nämnd, 

styrelse eller fullmäktige under 

verksamhetsåret.

Mätning i 

september 2020.

Förvaltningschef

Avd. Vård och 

Älderomsorg

Undernäring hos äldre 

boende på Särskilt boende

12 Nationellt 

kvalitetsregister Senior 

Alert

Kontroll av andel brukar inom 

Särskilt Boende som uppvisar 

undernäring eller risk för 

undernäring samt om åtgärdsplan 

upprättats och följts upp

Kvalitetsutvecklare                  

HSL/MAS

Statistikdutdrag ur Senior Alert 2ggr/år mars+ 

oktober

Förvaltningschef

Avd. Vård och 

Älderomsorg, 

LSS

Hantering av privata medel 16 Rutin för hantering av 

privata medel

Kontroll av följsamheten av rutin för 

hantering av privata medel på 

särskilda boende inom äldreomsorg 

och gruppbostad LSS

Utvecklingsledare/A

vdelningschef

Stickprov. Fyra kontroller per avdelning, 

om avstämningar, redovisningar och 

hantering skett enligt rutin. 

2ggr/år mars+ 

oktober

Förvaltningschef

Avd. Vård och 

Älderomsorg

Delegation av HSL-

uppgifter, följsamhet av 

rutinen

12 Delegering av 

arbetsuppgifter inom 

Hälso- och sjukvården 

Kontrollera om rutiden är känd hos 

ansvariga chefer, hälso- och 

sjukvårdspersonal samt hos de som 

tar emot delegation. Brister 

kopplade till delegerade HSL-

uppdrag. 

Utvecklingsledare/A

vdelningschef

Enkät/frågor till chefer, HSL-personal, 

baspersonal enligt mall. Antal avvikelser 

kopplade till delegerade HSL-uppdrag 

samt åtgärder. 

Oktober Förvaltningschef

Riskanalysen

Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras. Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall.  
Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall. Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)
Vilken är konsekvenserna  av ett inträffat fel,  och sannolikheten att fel ska uppstå.

*Administrativa avdelningen ska granska följande moment för varje nämnd/förvaltning:

1.Verkställighet av nämndens fattade beslut

2. Följsamhet av delegationsordningen

3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd.

Område: Välfärds förvaltnings verksamheter
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  2019-11-28 Dnr:VFN2019-64 
     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Wivi-Anne Wiedemann 
Tf. Kvalitéts- och verksamhetsutvecklare  
Välfärdsförvaltningen  

Initiativärende från Christoffer Wallin (SD) - 
Utredning av möjligheten att inrätta trygghetsboende 
/serviceboende i Munkedals kommundelar. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättad utredning av möjligheten att inrätta 
trygghetsboende/serviceboende i Munkedals kommundelar, enligt välfärdsnämndens 
beslut 2019-03-26 § 26  

Sammanfattning 
Trygghetslägenheter står som ett samlingsnamn för att beskriva boendeformer som 
riktar sig till äldre personer, lokalt kan de heta seniorlägenheter, äldrelägenheter eller 
trygghetslägenheter. Om kommunen har satt ett krav på att lägenheten ska vara 
biståndsbedömd så går de under namnet Bostäder med god tillgänglighet (BGT), 
biståndsbedömt trygghetsboende eller särskilt boende för äldre. Det finns inget som 
talar emot att erbjuda olika former av trygghetsboende, där en del av beståndet ställer 
t ex. ålderskrav för att kunna skriva upp sig på en kölista till lägenheten, medan en 
del av beståndet biståndsbedömds. Fördelen med BGT är att de inte uteslutande riktar 
sig till äldre även om de är den primära målgruppen.  

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  

Att erbjuda äldre personer trygghetsboende i kommunen är ett sätt för äldre att kunna 
bo kvar hemma längre och känna sig trygga i sin bostad och fördröja en flytt till ett 
Vård- och omsorgsboende. En genomgång har visat att det är möjligt att 
tillgänglighetsanpassa redan befintliga bostäder i tre av kommunens fyra delar och 
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därtill förmodligen möjligt att söka medel för ny- och ombyggnation från Boverket för 
detta ändamål. Forskningen visar att äldre personer gärna bor kvar nära sin tidigare 
bostad och inte väljer att flytta långt. Detta talar för att tillhandahålla 
trygghetslägenheter i varje kommundel.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Att tillhandahålla trygghetslägenheter senarelägger en eventuell inflyttning till Vård- 
och omsorgsboende, vilket är en mer kostsam variant. Att samla flera hemtjänsttagare 
under ett tag minskar kostnad för resor samt effektiviserar arbetstiden. Det finns 
möjlighet att ansöka om investeringsstöd från Boverket för ny- eller ombyggnation av 
trygghetslägenheter.  

Folkhälsa 
Äldre personer ges möjlighet att bo kvar hemma, bryta oönskad isolering genom 
gemensamma aktiviteter, tillgång till service i anslutning till boendet vilket torde leda 
till ökad livskvalité.  

Miljö 

Antalet hemtjänstresor kan minska genom att samla flera hemtjänsttagare under 
samma tak.  
 

 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
      

Catarina Dunghed 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärd  
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  2019-11-28 Dnr: VFN 2019-64
      

 Välfärdsnämnden  
  
 
 
 
Handläggare: 
Wivi-Anne Wiedemann 
Tf. Kvalitéts- och verksamhetsutvecklare 
Välfärdsförvaltningen 

Utredning kring trygghetsboende för äldre i varje kommundel 

Välfärdsförvaltningen fick genom ett initiativärende i välfärdsnämnden 2019-03-26 § 26 
ett uppdrag att utreda möjligheten att inrätta trygghetsboende/serviceboende i Munkedals 
kommundelar.  

Syftet med trygghetsboende 

Att erbjuda äldre personer trygghetsboende i kommunen är ett sätt för äldre att kunna bo 
kvar hemma längre och känna sig trygga i sin bostad. Med relativt små anpassningar så 
är det möjligt att tillgänglighetsanpassa bostäder. Det handlar om belysning, undanröja 
hinder, automatisk dörröppning, hiss och plats för hjälpmedel etc. Att kunna erbjuda 
trygghetsbostäder är även en metod som skulle kunna underlätta för vård och omsorg 
utanför vård- och omsorgsboende. Det ska dock inte ses som ett substitut utan ett sätt att 
möta behov som inte motiverar ett beslut om särskilt boende men som ändå finns.  

Äldreboendedelegationens slutbetänkande Bro bra hela livet (SOU 2008:113) menar att 
de flesta vill bo kvar hemma om det sörjer för god tillgänglighet och möjlighet till 
gemenskap samt att många äldre anser att det är ett alldeles för stort glapp mellan det 
ordinära boendet och särskilda boendet för äldre. I sitt slutbetänkande föreslår de olika 
åtgärder för att utveckla en icke behovsprövad boendeform för äldre som känner sig 
otrygga i sitt ordinära boende, ett så kallat trygghetsboende. Runtom i landet har det 
utvecklats boendeformer riktade till äldre så som seniorbostäder, trygghetsboende, 
bostäder med god tillgänglighet och sedan april i år även biståndsbedömt trygghetsboende.  

Enligt Socialtjänstlagen §19-§ 20 a samt lagen om kommunens bostadsförsörjning, så ska 
kommunen verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt samt verka för 
att de får goda bostäder, hjälp i hemmet och lättåtkomlig service. Lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar § 1 fastslår att kommun ska planera för bostadsförsörjning i 
kommunen och att syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjning förbereds och genomförs.   

Trygghetsboende för äldre har utretts tidigare, bland annat står det med i Utredning om 
möjligheten att skapa ett trygghetsboende i Munkedals kommun 2012 Lars-Erik Knutsson, 
Boende för Äldre i Munkedals kommun, Framtida boendestruktur KS 2013-155, samt 
Välfärdsförvaltningen – Munkedals kommun Efterfrågan och behov av platser i särskilt 
boende inRikta 2019.   
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Vad är ett trygghetsboende 

När Äldreboendedelegationen lade fram sitt slutbetänkande Bro bra hela livet (SOU 
2008:113) så startade diskussionen kring trygghetsboende för äldre på allvar. 
Delegationen lade fram ett förslag på en definition på trygghetsbostäder och konstaterade 
att bostäder anpassade utifrån äldres behov kommer att öka.  

Delegationens lämnade förslag till vad som kan anses vara ett trygghetsboende: 

- Trygghetsboende ska möta behoven hos äldre personer som känner sig otrygga och 
oroliga i sin nuvarande bostad 

- Det ska finns tillgång till en gemensamhetslokal  
- Det ska finnas personal som ger stöd till trygghet och aktiviteter och det ska finnas 

möjlighet att äta gemensamma måltider. 
- Trygghetsboende ska inte vara behovsprövat enligt socialtjänstlagen utan ska 

finnas på den öppna och vanliga bostadsmarknaden.  

Både Äldreboendedelegationens förslag och Boverkets krav för investeringsstödet har 
bildat en modell för den fortsatta utvecklingen av trygghetsboende. Detta eftersom 
Regering och riksdag varken kan besluta vilka boendealternativ som ska räknas som 
trygghetsboende i landets samtliga kommuner eller vilken modell för trygghetsboende som 
ska erbjudas av landets alla fastighetsägare. Kommunerna bestämmer själva i sin 
boendeplanering över vilka boende för äldre som ska finnas och flera kommunala 
bostadsföretag har utformat egna modeller för seniorboende och annat tryggt boende för 
äldre 1 . Staten kan endast bestämma över vilka villkor som ska gälla för statligt 
investeringsstöd för äldrebostäder. 

I vårändringsbudgeten för 2019 har anslaget för äldrebostäder utökas. Syftet med 
höjningen är att det ska byggas fler bostäder för äldre personer, som särskilda boenden 
och trygghetsbostäder. Stödet lämnas för  

- Ny- eller ombyggnation av hyresbostäder som utgör sådana särskilda boendeformer 
som avses i kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)2 

- Ny- eller ombyggnation av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie 
bostadsmarknaden 

- Anpassning av gemensamma utrymmen i, eller i anslutning till, byggnad som 
upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt3.   

Exempel på hur stödet beräknas Nybyggnad av 20 tvårumslägenheter på 50 m² i ett 
trygghetsboende med gemensamma utrymmen på 200 m² och med daglig personal:  

Beräkning Belopp  
20x50 x360 = 3 600 000Kr 
200x360 = 720 000kr  
Summa=  4320 000 kr 
10% för personal = 432 000kr  
Totalt stödbelopp = 4 752 000 kr 

                                           
1 https://www.sverigesallmannytta.se/boende/boende-for-aldre/  
2 5 § Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) får en 
kommun sluta avtal med en enskild person om att utföra kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas. 
Lag (2018:573). 
3 Information om stöd till bostäder för äldre personer. Boverket  
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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 bistånd4.  

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 kommunen5.  

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.  

Enligt definitionen för investeringsstöd så avses lägenheter: 

- som upplåts med vanlig hyresrätt eller kooperativ hyresrätt och är avsedda för 
hushåll där en person fyllt 65 år.  

- I nära anslutning eller i husen ska det finnas gemensamma utrymmen för 
aktiviteter, samvaro och gemensamma måltider.  

- I eller i nära anslutning till de gemensamma utrymmena ska det finnas personal 
dagligen som hjälper de boende med tex. aktiviteter 

- Alternativ till en personal kan det finnas tillgång till gemensamma tjänster. Vad som 
avses med tjänster klargörs inte i förordningen6.  

En utblick i andra kommuner visar att trygghetsboenden har en högre åldersgräns för 
inflyttning i ett trygghetsboende på 65 år, 70 eller 75 år.  

Äldrelägenheter (Halmstad kommun) 

Dessa riktar sig till personer över 75 år som uppfyller minst ett av kraven: 

- Upplevd ensamhet och otrygghet 
- Dålig eller olämplig boendemiljö 
- Stort behov av bostadsanpassning i nuvarande bostad 
- Funktionshinder som varaktigt påverkar vardagen 

                                           
4 Information om stöd till bostäder för äldre personer. Boverket 
5 Information om stöd till bostäder för äldre personer. Boverket 
6 https://www.sverigesallmannytta.se/boende/boende-for-aldre/investeringsstod-till-
bostader-for-aldre/  
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För att flytta till en äldrelägenhet behövs inget biståndsbeslut. Alla lägenheter är 
funktionella bostäder med närhet till service och seniorrestaurang.  

Lägenheterna fördelas efter kösystem.  

Trygghetsboende (Skellefteå) 

För att få en lägenhet i ett trygghetsboende måste minst en person i hushållet fyllt 70 år. 
Boendet vänder sig till seniorer som är för friska för vård- och omsorgsboende men ändå 
vill bo tryggt och bra. Lägenheten hyrs på eget initiativ, skillnaden är de gemensamma 
ytorna och aktiviteterna. Målsättningen är att skapa möjlighet till gemenskap mellan 
hyresgästerna och att delta i gemensamma aktiviteter – för att motverka ensamhet som 
många äldre lever med i dag. Lokaler och boende med god tillgänglighet, ger en grund för 
trygghet och möjligheter att ta sig ut och delta i aktiviteter. Det finns även ett gemensamt 
kök som gör det möjligt att fika eller äta tillsammans.  

Det ska finnas en värd eller värdinna för att skapa förutsättningar för värdefulla kontakter, 
möten gemenskap i samverkan med lokala ideella organisationer.  

Trygghetsboende (Uddevalla kommun)  

Trygghetsboende är vanliga lägenheter för dig som fyllt 70 år och som har behov av att 
känna dig trygg. Det är ett boende med närhet till service, aktiviteter och gemenskap som 
samordnas av en trygghetsvärd. Bostäderna har tillgång till trygghetslarm och 
gemensamhetslokaler.  

Behov av hemtjänst eller annan service kan flyttas med eller ansökas om via en 
biståndsansökan.  

Trygghetsboende + (Uddevalla kommun) 

Trygghetsboende + riktar sig till personer som fyllt 80 år, annars är det samma kriterier 
som för Trygghetsboende.   

 

Bostäder med god tillgänglighet (BGT § 4.2)   

Bostäder med god tillgänglighet har utvecklats i Härryda kommun och finns i dag i både 
Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Svenljunga. BGT är lägenheter som knyts till en 
gemensam dagcentral med kök och sällskapsrum där personal vid behov kan ge service 
och omvårdnad. Lägenheterna fördelas utifrån biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen § 
4.27 och kan minska eller fördröja behovet av särskilt boende. inget krav på att de ska 
vara äldre.  

I anslutning till Landvetter centrum har man byggt 28 BGT- lägenheter samt dagcentral 
och hemtjänstlokal. Insatsen riktar sig främst till äldre personer över 65 år och innebär en 
möjlighet att lättare får tillgång till en mer centralt belägen bostad som också är mer 

                                           
7 Socialtjänstlagen 4 kap 2§ Socialtjänsten får ge bistånd utöver vad som följer av 1§ om 
det finns skäl för det. Paragrafen är ny och ger kommunerna en befogenhet att ge 
bistånd även i andra fall än de som omfattas av 1 § om det finns skäl för det.  
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anpassad ur tillgänglighetssynpunkt. För att beviljas förtur till dessa bostäder med god 
tillgänglighet ska följande kriterier vara uppfyllda:  

- Den enskilde ska vara folkbokförd i kommunen 
- Den enskilde ska ha fysiska behov av annan bostad utifrån svårigheter att förflytta 

sig och därmed ett behov av närhet till service.  
- Den enskilde ska ha två eller flera beslut om insatser från hemtjänsten, såsom till 

exempel städning, omvårdnad, hjälp med tvätt eller inköp.   

Utöver dessa kriterier kan det finns behov av social gemenskap och trygghet som inte kan 
lösas på annat sätt än genom boende i anpassad bostad. Genom ett bistånd till anpassad 
bostad för äldre ökar den enskildes förutsättningar till ett självständigt liv. Skillnaden 
mellan denna biståndsbedömda boendeform och biståndsbedömt trygghetsboende är att 
BGT gäller biståndsbedömt boende generellt och inte ställer krav på att en person ska 
uppfylla en viss ålder, även om boendeformen enligt kartläggning i första hand riktar sig 
till målgruppen 70 plus.  

Trygghetsboende i varje kommundel  

Rapporten Efterfrågan och behov av platser i särskilt boende (inRikta 2019-09-26), 
beskriver att det finns goda förutsättningar i Munkedal med lägenheter som med relativt 
små investeringar skulle fungera som trygghetsbostad, det finns också medel att söka från 
Boverket. InRikta har inte gjort någon detaljerad kostnadsanalys av alternativet- men 
deras bedömning är att förutsättningarna är goda för att det ska bidra till en ökad 
effektivitet.  

Dinglegården och röda längan  

Dinglegården har goda förutsättningar att för att kunna bli ett bra och väl fungerande 
trygghetsboende. Dinglegården har närhet till livsmedelsbutik och allmänna 
kommunikationer. Genom att behålla kök och matsal i huset finns möjlighet för de boende 
och andra äldre i Dingle att äta lunch. Lokalen ger också möjlighet till en öppen träffpunkt 
för äldre i området. Det finns en möjlighet för hemtjänsten att ha en grupplokal i huset 
vilket kan innebära en trygghet för de boende. Det kan också finnas möjlighet att erbjuda 
frivilliga/intresseorganisationer lokaler.   

Enligt utredningen Boende för äldre i Munkedals kommun från 2014 kommer det att krävas 
en del åtgärder för att Dinglegården ska bli ett bra och fullvärdigt trygghetsboende, bland 
annat krävs en fullgod köksinredning i lägenheterna. Det kan också krävas en ny hiss för 
att samtliga lägenheter ska bli tillgängliga. I anslutning till Dinglegården finns 7 lägenheter 
i ”röda längan”. I anslutning till Dinglegården ligger en privat fastighet som är anpassad 
för personer med fysiska funktionsnedsättningar.   

Sörbygården Hedekas 

Det finns 10 lägenheter utanför Sörbygården som definieras som trygghetsboende. 
Personal finns dygnet runt på Sörbygården och det finns möjlighet att äta där samt 
gemensamhetslokaler att tillgå. Genom att satsa på grönområden/utemiljöer skapar det 
en närhet mellan husen som bidrar till aktivitet, stimulans och gemenskap.   

 

 

34



 

6 
 

Munkedals tätort 

Förra veckan tog Kommunfullmäktige beslut om att omvandla ett vångsplan på Ekebacken 
till trygghetslägenheter. Vid sida av Ekebacken så är Munkbo ABs hyreshus C4 som ligger 
vid centrumtorget ett alternativ. Här finns 33 lägenheter, varav kommunen hyr fem 
stycken. Där bor i dag mest äldre personer varav många har hemtjänstinsatser, vilket 
innebär att personal från hemtjänsten ofta är i huset. I huset finns även den sociala 
dagverksamheten där det är olika aktiviteter några dagar i veckan. Från huset är det nära 
till apoteket, affärer, vårdcentral och kommunikationer.  

Hällevadsholm 

I Hällevadsholm finns i dag inget tydligt alternativ som skulle kunna bli ett 
trygghetsboende. Det finns en tomt vid gamla stationshuset i ett bra och centralt läge med 
möjlighet att bygga trygghetsboende.  

 

Äldres tankar kring boende 

Att åldras är att mista delar av sin funktionsförmåga och hemmet får en ökad betydelse 
för hälsan med stigande ålder, hemmet står för trygghet och säkerhet. Göteborgs stads 
kartläggning visar att äldre personer föredrar att bo i ett välkänt område, omgivna av 
minnen och en plats där allt fungerar. Detta bekräftar även ansökningar om Vård- och 
omsorgsboende i Munkedal, till exempel så ansöker man om plats på Sörbygården om man 
kommer ifrån eller har nära anknytning till Hedekas.  

Många äldre säger att de känner sig ambivalenta inför en flytt, de flesta uppger att de vill 
bo kvar men att de känner sig oroliga. Egentligen vill de inte flytta, men förbereder sig 
någonstans inför en flytt. Många vittnar om att de upplever sig ensamma och isolerade och 
att de råkar ut för olyckor och fallolyckor.  Äldre personer flyttar sällan och om de väl 
flyttar så sker det sent i livet och den vanligaste orsaken till att de flyttar är då ohälsa8.  

Forskning i ämnet bekräftar den ovan beskrivna bilden, få äldre personer flyttar, det blir 
färre ju äldre de blir. Om äldre personer flyttar, så flyttar de lokalt. Vissa faktorer är 
avgörande för om en person kommer att flytta eller inte, så som stabilitet i hushållet 
minskar sannolikheten för att flytta. Boende i småhus och bostadsrätt flyttar i mindre 
utsträckning. Ensam och äldre flyttar oftare till en lägenhet, hyresrätt. Hälsoskäl är den 
vanligaste orsaken till en flytt, men sällan den enda orsaken. Ohälsa och otillgänglig bostad 
ökar sannolikheten för äldreboende längre fram. Förekomsten av attraktiva 
boendealternativ ökar flyttviljan9. Under de intervjuer som inRikta genomfört i samband 
med rapporten, så finns det en positiv syn på trygghetsbostäder. Trygghetsbostäder skulle 

                                           
8 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7b257028-38ce-46ed-8277-
a7fcfceb783b/Presentation+om+bostadsdag+20180124-
Lisa+Holtz_Marianne+Hermansson.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=RO
OTWORKSPACE-7b257028-38ce-46ed-8277-a7fcfceb783b-mc.BqyH 
9 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7b257028-38ce-46ed-8277-
a7fcfceb783b/Presentation+om+bostadsdag+20180124-
Lisa+Holtz_Marianne+Hermansson.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=RO
OTWORKSPACE-7b257028-38ce-46ed-8277-a7fcfceb783b-mc.BqyH 
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både motverka ensamhet och underlätta för verksamheterna i det att man till exempel 
samlar fler hemtjänstbrukare under ett tak eller i nära anslutning till varandra.  

Utredningen Boende för äldre i Munkedals kommun (2014) visar att det är attraktivt för 
många äldre att flytta till centrala Munkedal, där man har nära till serviceinrättningar och 
aktiviteter av olika slag. Många äldre vill dock bo kvar nära den gamla bostaden där man 
känner sig hemma och där man har nära till vänner och tidigare grannar.  

 

Avslutande reflektion 

I ett antagande så skulle man kunna utgå ifrån att förutom att främja äldres levnadsvillkor 
genom centralt belägna anpassade lägenheter, sociala insatser och möjliggöra för äldre 
personer bo kvar längre i eget boende, så frigörs de äldres bostäder. Bostäder som äldre 
personer lämnar skulle kunna vara attraktiva för yngre personer att flytta in i och på så 
vis stödjer man en attraktiv demografisk utveckling.  

Att samla flera äldre personer i nära anslutning till varandra skulle också vara fördelaktigt 
ur hemtjänstens perspektiv, då man slipper resvägar mellan olika brukar i viss 
utsträckning. Dock bör man väga in att det är skillnad på personer som bott i en 
storstadsmiljö där flervångshus är ett naturligt inslag och boendeform och personer från 
landsbygden, där man är van vid att sätta fötterna på jorden när man går ut. Man kan nog 
utgå ifrån att de personer som bor mest isolerat i dag kanske är de personer som inte i 
första hand väljer att flytta till en centralt belägen lägenhet.  

En ständigt aktuell fråga är den om kostanden för äldre att flytta. När huset är betalt så 
kan det vara så att det bos billigare i det än om man väljer att flytta in i en bostadsrätt 
eller hyreslägenhet.  

Munkedals kommun skulle kunna underlätta en flytt för äldre personer genom att erbjuda 
någon form av flyttservice via en koordinator, samordnare eller liknande. I ett sådant 
uppdrag ingår att hjälpa till med praktiska bestyr som kan kännas svårhanterliga i samband 
med en flytt, exempelvis att fylla i blanketter, göra flyttanmälan och annan service som är 
kopplad till att lösa praktiska frågor kring en flytt. 

 

  

 

 

 

 

 

36



 

 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 

 
 

  
  2019-12-04 Dnr: VFN 2019-142

      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Wivi-Anne Wiedemann  
Tf. Kvalitéts- och verksamhetsutvecklare 
Välfärdsförvaltningen  

Revidering av äldreomsorgsplan - strategiplan 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar strategiplan för revidering av Äldreomsorgsplan antagen av 
kommunstyrelsen 2014-04-24 § 27.  
 
Välfärdsnämnden utser representanter till styrgruppen för arbetet med 
äldreomsorgsplanen.  
 

Sammanfattning 
Äldreomsorgsplanen antogs 2014-04-24 och är giltig till och med 2018-04-01. Under 
varje mandatperiod ska en översyn och revidering av äldreomsorgsplanen ske, för 
att möjliggöra för den politiska majoriteten i kommunen att under mandatperioden 
förverkliga sin äldrepolitik. En översyn och revidering av äldreomsorgsplanen kan 
även ske om behov finns.  
 
Arbetet med äldreomsorgsplanen sker genom en organisation av en politisk 
styrgrupp, en arbetsgrupp som utses inom Vård och omsorgs ledningsgrupp, ett 
antal referensgrupper som utgörs av medarbetare inom vård och omsorg, 
seniornätverk, brukare och anhöriga samt äldreomsorgens personalgrupper. För 
samordning och dokumentation ansvarar förslagsvis avdelningschef eller 
utvecklingsledare, denna utses av styrgruppen. 
 
Arbetet beräknas pågå mellan februari- maj 2020 och ett förslag presenteras i 
Välfärdsnämnden i maj 2020.  
 
Ett antal områden belyses i äldreomsorgsplanen, till dessa kopplas aktuella 
fokusområden med inriktningsmål och en aktivitetsplan.  
 
I arbetet med revidering tas hänsyn till gällande lagstiftning samt lokala 
styrdokument och förutsättningar.  
 
Planen ersätter inte gällande lagstiftning inom området.  
Aktivitetsplanen som revideras varje år, bland annat i linje med Välfärdsnämndens 
inriktningsmål. 

    
     

 

Maria Ottosson Lundström 
 
 
 

Catarina Dunghed 
Avdelningschef  Förvaltningschef  
Avdelning Vård och äldreomsorg Välfärdsförvaltningen 
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Expedieras till: 

Förvaltningschef 
Avdelningschef vård och äldreomsorg 
Tf. Kvalitéts- och verksamhetsutvecklare 
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  Dnr VFN 2019-142 

 
   
 Välfärdsnämnden   Uppdragshandling 
  

Revidering av äldreomsorgsplan i Munkedals 
kommun antagen av kommunstyrelsen 2014-04-24  
Strategiplan 
 
Uppdragsbeskrivning 
 
Arbetet med äldreomsorgsplanens tidigare version pågick under 2013 och antogs i 
Kommunstyrelsen 2014. En rad olika arbetsgrupper med representanter från 
förvaltningar inom kommunen, frivilligorganisationer, fackliga representanter och 
förtroendevalda arbetade med olika fokusområden. Under varje mandatperiod ska 
en översyn och revidering av äldreomsorgsplanen ske. Detta möjliggör för den 
politiska majoriteten i kommunen att under mandatperioden förverkliga sin äldre-
politik. En översyn och revidering av planen kan även ske om behov finns. En 
utvärdering av planen gjordes 2016, men pga. både organisatoriska och politiska 
orsaker blev den aldrig redovisad eller antagen.  

Äldreomsorgsplanen ska behandla ett antal listade områden dessa tilldelas 
fokusområde. Fokusområdena kopplas ihop med inriktningsmål och 
aktivitetsplaner.   

Mål 
Målet är att presentera förslag till ny reviderad äldreomsorgsplan i Munkedals 
kommun. 
 
Syfte 
Äldreomsorgsplanens syfte är att vara ett instrument för att styra och förbättra 
kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med uppsatta 
mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Grunden utgörs av de politiska 
målen och uppdrag som antagits av kommunfullmäktige och Välfärdsnämnden.  
Planen ska under perioden 2020 – 2025 vara vägledande i de politiska och 
verksamhetsmässiga besluten, men också finnas med i det dagliga arbetet. Planen 
ska styra verksamhetens utveckling de närmsta åren, med utblick tio år framåt. 

 
Planen ersätter inte gällande lagstiftning inom området. 
Planen innehåller en aktivitetsplan som revideras varje år, bland annat i linje med 
Välfärdsnämndens inriktningsmål.  
 

Utgångspunkter i arbetet  
 
Nationella styrdokument 

 Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen  
De viktigaste lagarna är socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). Förutom i lagstiftningarna finns de nationella målen uttryckta i riksdagens 
antagna mål för äldrepolitiken samt i en nationell utvecklingsplan för vård och 
omsorg. De nationella målen är att: 
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- Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 
- Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 

vardag 
- Äldre ska mötas med respekt 
- Äldre ska ha tillgång till vård och omsorg 

 

 Nationell värdegrund i äldreomsorg 
Riksdagen beslöt våren 2010 att anta tre lagförändringar: 
- Ny bestämmelse i SoL om en nationell värdegrund – Värdigt liv och 

välbefinnande. 
- Äldre skall, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i 

boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 
- Kommunen ges befogenheter att lämna kompensation till enskild person. 

 
 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare på alla 
nivåer och lyfter fram följande områden: 
- Tidig medicinsk utredning (basal utredning) 
- Läkemedelsbehandling 
- Dagverksamhet anpassad för demenssjuka 
- Särskilt boende anpassad för demenssjuka 
- Stöd till anhöriga 
- Personcentrerad vård och omsorg – multiprofessionellt teamarbete 

(ur nationella riktlinjer vid demenssjukdom 2010) 
 

 Ledningssystem för kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) SoL, HSL, LSS 
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i 
kraft den 1 januari 2012 och är tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, 
socialtjänst samt inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS.  
De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt 
kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det 
finns ett ledningssystem för verksamheten.  

 
Lokala styrdokument och förutsättningar 
 

 Kommunens vision 2025  
 

 Kommunens värdegrund 
 

 Kommunfullmäktiges och välfärdsnämndens mål 
 

 Munkedal kommuns 5 prioriterade områden  
 

 Budget 
 

 Demografi 
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Övrigt att ta hänsyn till i arbetet 
 

 Termer och begrepp 
Utgå från rekommenderade begrepp och termer för användning inom 
fackområdet vård och omsorg som finns i socialstyrelsens termbank.  

 Tydlig och lättförståelig 
Att planen är tydlig och lätt att förstå för alla som arbetar inom 
äldreomsorgen för att på ett enkelt sätt kunna använda planen i samband 
med arbetsplatsernas verksamhetsplanering. 
Planen ska också vara lätt att förstå för övriga kommuninnevånare. 

 Trevligt dokument 
Bilder bidrar till att det är lättare att ta läsa och ta till sig information. 

 Aktivitetsplan 
En aktivitetsplan som är användbar i det dagliga arbetet och som kan 
följas upp, revideras och redovisas kontinuerligt vid behov.  

 

Äldreomsorgsplanen belyser följande områden, till dessa kopplas 
fokusområden med inriktningsmål och  

1. Värdegrundsarbete    

2. Förebyggande och hälsofrämjande arbete  

3. Stöd till anhöriga  

4. Vård och omsorg vid demenssjukdom  

5. Mat och nutrition  

6. Information/kommunikation   

7. Boende för äldre  

8. Stöd i ordinärt boende    

9. Kommunal hälso- och sjukvård  

10. Personal och kompetensförsörjning  

11. Digitalisering 

12. Ledarskap  

13. Samverkan  

14. Kvalitetsarbete  

15. Ekonomi  
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Arbetsgång 

Politik 
Välfärdsnämnden utser den politiska styrgruppen för arbetet med ny 
äldreomsorgsplan. 
 
Förvaltning 
Arbetsgrupp utses i Vård och omsorgs ledningsgrupp 
 
Handläggare/utredare 
Avdelningschef/utvecklingsledare samordnar och dokumenterar arbetet 
 
Referensgrupper 
Medarbetare från vård och omsorg 
Seniornätverket med representanter från pensionärsorganisationer 
Brukare och anhöriga 
Äldreomsorgens personalgrupper (APT och samverkan) 
  
Tidsplan 
Arbetet kommer pågå under perioden februari-maj 2020. Förslag till ny 
Äldreomsorgsplan presenteras i Välfärdsnämnden i maj 2020.  
 
Styrgruppen utser den utvecklingsledare som ska samordna och dokumentera 
arbetet.  
 
Styrgruppen lägger fast hur och i vilka intervaller återrapportering ska ske.  
 
Utvecklingsledaren inleder arbetet med en nulägesanalys och uppföljning av den 
förra planen, samt informerar referensgrupper et al om att arbetet med revidering 
har påbörjats.  
 
Utvecklingsledaren gör en plan för det fortsatta arbetet samt bokar in regelbundna 
möten för avstämning och informationsutbyte med de andra parterna.  
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Delegerade HSL timmar till hemtjänst
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Presentationsanteckningar
September: Den delegerade HSL-tiden är generellt högre än föregående år och har dessutom ökat ytterligare under september månad. 



Antalet brukare inom hemtjänsten
Antalet brukare per månad med hemtjänstinsatser ej trygghetslarm och avlösning
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Antal korttidsdygn 
Antal dygn personer vistats på korttidsplats
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Avdelning Stöd
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Antalet personer inom verksamheterna är relativt konstant. Däremot ser vi en markant ökning av vårdtyngd, framför allt inom boendestödet
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Presentationsanteckningar
En utifrån missbruk och en våld i nära relation.



Biståndsenheten november 2019 
 

Äldreomsorg: 
Bo listan:  2st i kö – väntar hemma (person av dessa måste verkställas för tre månaders regeln) 

Överflyttning: 2st 

Ansökningar: 1st 

 

   Tidigare månader 

Korttidsbeslut 10st                         (,1418,15,16) 

Säbo beslut 7st          (2,4,4,4) 

Parbogarantin 2st  (inte redovisat innan) 

Växelvård 0st            (1,1,2,3) 

 

Inga betaldagar. 69% tas hem UK  (78%, 60%,69%) 

Utvecklingsarbete med mål att ta hem alla den dag då de är utskrivningsklara (UK) 

 

115 Beslut fattades under månaden 

99 st inom ÄO 

11 st socialpsykiatri 

5 st KLSS 
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  2019-12-03 Dnr: VFN 2019-9 

     

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut till och 
med 2019-11-30. 

Sammanfattning 
Sammanställningen visar välfärdförvaltningens redovisning av beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning, som antogs 2019-01-10 § 4.  
 
Besluten avser perioden 2019-11-01 - 2019-11-30. 
    

 
 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN 
Akten 
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Välfärdsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 
Datum 
2019-11-01 – 2019-11-30 

 

  

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2019-11-30 1437 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 

Beslut om insatser bistånd under 
perioden 2019-11-01 -- 2019-11-
30. Avseende hemtjänst, 
korttidsboende, trygghetslarm, 
boendestöd mm. 
 

Elise Andersson  

2019-11-27 1402 EXP Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2019-11-26 § 
180, extra möt. 
 

Monica Nordqvist  

2019-11-20 1412 I Catarina Dunghed Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 
punkt 3.2.8 - Beslut att förlänga 
avtal avseende cirkulationstvätt 
inkl. transport av gods med 
Berendsen Textilservice AB. 
 

Kristin Karlsson 2019-000147 

2019-11-07 1317 I Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott  

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - 
Beslut i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2019-11-07. 
 

Monica Nordqvist  
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