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 2016-01-04 Dnr KS 2010-170

   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Optionsavtal Gläborg 

Håby Logistikcenter AB (HLC AB) har tidigare haft option på att förvärva 

detaljplanelagd mark vid Gläborg. Marken är planlagd för logistikverksamhet men 

detaljplanen är flexibel och tillåter även annan verksamhet. 

 

HLC AB har för avsikt att etablera bl.a. kyl-, frys- och torrvarulager inom området.  

 

Det förra optionsavtalet upphörde att gälla i januari 2014. Bolaget har meddelat, 

vid presentation av läget i planeringen inför Kommunstyrelsen i juni 2015, intresse 

av att teckna ett nytt optionsavtal. 

 

Förvaltningen har upprättat ett nytt förslag till optionsavtal att gälla t.o.m.  

2016-12-31, med möjlighet till viss förlängning. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Försäljning av marken sker till självkostnadspris. 

2. Miljö 

Har utretts i detaljplanen. 

3. Folkhälsa 

Ingen påverkan.  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner optionsavtal med Håby Logistikcenter AB avseende 

markförvärv i Gläborg 

       

     

 

Beslutet expedieras till: 

HLC AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2016-01-04 Dnr KS 2008-47

   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
 Henrik Gustafsson 

 Gata/mark-enheten 

         

Optionsavtal del av Foss 10:1; Tegelverkstomten 

Detaljplanen för Tegelverkstomten, del av Foss 10:1, antogs 2008 och medger 

uppförandet av ca 28 lägenheter i parhus eller radhus. Under årens lopp har flera 

företag visat sitt intresse för området men inte i något fall har det lett fram till 

tecknat avtal. 

 

Förvaltningen har fört diskussioner med Karaten Bygg AB och Senior Hus & Hem AB 

om uppförande av villor i parhus. Liknande projekt finns i Lidköping, Skövde och 

Mariestad. 

 

Ett förslag till optionsavtal har upprättats för 12 byggrätter inom Tegelverkstomten. 

Avtalet bygger på kommunal utbyggnad av gata, va etc och att åtgärder på 

tomterna görs av Karaten Bygg AB. Utbyggnaden av området kan göras etappvis 

en första etapp på 12 tomträtter är en lämplig inledning.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Kostnad för planarbete och utbyggnad täcks av tomtpris och anläggningsavgift för 

VA. 

2. Miljö 

Miljöpåverkan har utretts i planarbetet 

3. Folkhälsa 

Liten påverkan  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner optionsavtalet med Karaten Bygg AB avseende 

byggnation på Tegelverkstomten. 

 

       

     

 

Beslutet expedieras till: 

Karaten Bygg AB 

Håkan Sundberg Mats Tillander 

Kommunchef Samhällsbyggnadschef 
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 2016-01-07 Dnr:KS 2015-8
   

 KOMMUNSTYRELSEN  TJÄNSTESKRIVELSE 
 
Handläggare 
Catarina Ross 
Margareta Andersson 
Mattias Nygren 
 
 

Kommunstyrelsens budget 2016-2017, plan 2018-2019 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat budget 2016-2017, plan 2018-2019 med 
preliminära ramar samt verksamhetsmål per sektor. Verksamhetsmål är framtagna med 
utgångspunkt från nämndens resultatmål.  

Kommunstyrelsens preliminära ram uppgår till 562,537 mnkr inkl löneökningar och 
prisuppräkningar för 2016 samt genomförda omorganisationer. Ramen ökas då med 29,7 mnkr 
varav 13,530 avser justering för centrala poster. 
  
Ökningen av skattesatsen innebar 17,5 mnkr i ökade skatteintäkter. Det budgeterade resultatet 
återställs till 2 % resterande 11,8 mnkr förs till kommunstyrelsen; 9,9 mnkr till kommunstyrelsens 
förfogande, 1,1 mnkr tillförs sektor stöd samt 0,8 mnkr tillförs samhällsbyggnadssektorn.  

Sänkt resultat till 1 % 2016, med en succesiv höjning till 2 % 2019.  
I de finansiella målen fastställs att det budgeterade resultatet ska uppgå till 2 % detta antogs också 
i planeringsförutsättningarna inför budget 2016-2017. Inför det kommande budgetåret framkom 
tidigt att kommunstyrelsen hade stora obalanser.  Totalt uppgick de till 25,045 mnkr.  

Kommunfullmäktige beslutade (2015-06-25) om ett sänkt resultat för 2016 till 1 % (5,7 mnkr) och 
med ett successivt återställande av det budgeterade resultatet. För budgetår 2017 1,3 % (7,8 
mnkr), för år 2018 1,66 % (10,0 mnkr) för att sedan återställas helt till 2019 med till 2,0 % (12,4).  

Sammantaget innebar det att behovet av anpassning minskade med 17,3 mnkr för 
kommunstyrelsens verksamheter. Inför 2016 återstår 7,7 mnkr att anpassa. Kommunfullmäktige 
beslutade 2015-06-25 §45 att utöka ramen för kommunstyrelsen med 4,5 mnkr för 2016 samt att 
för 2017 är ramen oförändrad. För 2017 återstår att anpassa verksamheten med 1,8 mnkr. Dessa 
är dock inte konsekvensbeskrivna i materialet. 

Prognoser 2015/skattehöjning 
Prognosen för bokslut 2015 pekade under hela året på ett stort underskott samt att vid verkställighet 
av budget 2016 framkom ytterligare behov på 13,0 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-
30 §100 att höja skatten med 95 öre vilket ger 17,5 mnkr i ökade skatteintäkter.  

Revidering av ramar 
Kommunfullmäktige beslutade (2015-12-21 §102) om att återställa det budgeterade resultatet till 
2 % samt att utöka kommunstyrelsens budgetram för 2016 med 11,8 mnkr. Dessa två förändringar 
finansieras med skattehöjning. Kommunstyrelsen tillförs 11,8 mnkr, 9,9 mnkr läggs till 
kommunstyrelsens förfogande och 1,9 mnkr utfördelas direkt till sektor Stöd och Samhällsbyggnad 
utifrån tidigare beslut. Avsikten är också att delar av kommunstyrelsens förfogande ska täcka det 
prognostiserade underskottet för år 2015. 

Särskilda satsningar  
Särskilda satsningar kommer att göras under 2016-2017 utifrån majoritetens inriktning med det 
ökade anslaget. Hanteringen kring dessa satsningar ska föregås av en utredning vilken ska 
presenteras i KSAU/KS. Därefter beslutar KSAU/KS om eventuell förändring av ram till sektorerna. 
Varje satsning ska därefter regelbundet återredovisas till KSAU/KS. Finansieringen sker via 
kommunstyrelsens förfogande. 
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Verksamhetsmål 
Verksamhetsmål är framtagna med utgångspunkt från nämndens resultatmål. Målen återfinns 
under respektive sektorredovisning. 

Ekonomisk ram  

 Budget Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2015 2016 2017 2018 2019
Föränd 
2016* 

Föränd 
2017* 

Kommunstyrelsen  532,807 562,537 560,737 558,837 556,837 29,730 -1,800
ej utfördelat (succesivt återställning 
resultat)     -1,800 -3,700 -5,700   -1,800
Kommunledningskontor  53,826 56,860 56,260 56,260 56,260 3,034 -0,600
varav till KS förfogande    9,900 9,900 11,000 11,000 9,900   
Sektor för samhällsbyggnad 88,476 89,870 87,870 87,870 87,870 1,394 -2,000
Sektor för stöd 84,140 89,961 88,961 88,961 88,961 5,822 -1,000
Sektor för vård o omsorg 122,633 127,005 127,835 127,835 127,835 4,372 0,830
Sektor för Barn- och utbildning 183,732 198,841 201,611 201,611 201,611 15,109 2,770

 
Kommunstyrelsens ram ökas med 29,7 mnkr inför 2016 varav 9,9 mnkr förs till ks förfogande. Då 
ingår justering för centrala poster som löneökningar med 13,530 mnkr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Inga ytterligare förändringar sedan beslut i kommunfullmäktige 2015-12-21. 

2. Miljö 
Inga ytterligare förändringar sedan beslut i kommunfullmäktige 2015-12-21. 

3. Folkhälsa 
Ingen direkt påverkan. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Samverkan har skett för budget 2016-2017, plan 2018-2019.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av 
kommunstyrelsens ramar per sektor/kommunledningskontor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmål. 
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Sektorchefer 
Kommunchef 

Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning  
Mats Tillander Sektorchef Samhällsbyggnad  
Rickard Persson Sektorchef Vård och Omsorg/Stöd  
  
  
Ulrika Gellerstedt   Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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         Dnr KS 2015-8 

 
            

 
Kommunstyrelsen 

Detaljbudget 
2016-2017 

Plan 2018-2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nämnds beslut 
Antagen i KS 2015-05-20 § 92. Underlaget är reviderat efter beslutet och utifrån KF beslut 
2015-06-25 §45 samt beslut KF beslut om justering resultatmål och ekonomiska ramar2015-12-
21 § x.  
Antagen i KSAU  2016-01-21 XX§ 
Antagen i KS 2016-02-02 XX§  
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Sammanfattning/Bakgrund 

Komplettering av kommunstyrelsens budget 2016-2017 
Kommunstyrelsens budgethandling kompletteras nu med verksamhetsmål samt förändring av ram.  
Verksamhetsmål är framtagna med utgångspunkt från nämndens resultatmål.  
 
Kommunstyrelsens ram uppgår till 562,537 mnkr inkl löneökningar och prisuppräkningar för 2016 samt 
genomförda omorganisationer. Ramen har då ökats med 29,7 mnkr varav 9,9 mnkr som förts till ks 
förfogande. Då ingår också justering för centrala poster som löneökningar med 13,530 mnkr. 

Sänkt resultat till 1 % 2016, med en succesiv höjning till 2 % 2019.  
I de finansiella målen fastställs att det budgeterade resultat ska uppgå till 2 % detta antogs också i 
planeringsförutsättningarna inför budget 2016-2017. Det innebar att utgångspunkten för budget 2016 var 
en oförändrad ram jämfört med 2015. Kommunstyrelsen erhöll ett tillfälligt kommunbidrag 2015 på 9,6 
mnkr detta skulle återställas inför 2016 samt att övriga prioriterade verksamhetsförändringar ska rymmas i 
befintlig ram.   
 
Inför det kommande budgetåret framkom tidigt att kommunstyrelsen hade stora obalanser.  Totalt uppgick 
de till 25,045 mnkr. Främst handlade det om volymökningar inom sektor Barn och utbildning samt inom 
Vård och Omsorg. Men också på stora kostnadsökningar, jämfört med budget, inom sektor Stöd för i första 
hand köpta platser avseende barn och unga. Då kommunstyrelsens verkamhet stod inför stora 
obalanser/utökningar föreslog kommunstyrelsen fullmäktige att minska resultatet till 1 % och därmed 
minska anpassningar och de konsekvenser dessa skulle innebära. Till det kommer att skatteprognosen för 
året förbättrades samt att en omfördelning av ram från kommunledningskontoret genomfördes.  
 
Sammantaget innebar det att behovet av anpassing minskade med 17,3 mnkr för kommunstyrelsens 
verksamheter. Inför 2016 återstår 7,7 mnkr att anpassa. Nedan redovisas obalanser/utökningar. 
Kommunfullmäktige  beslutade 2015-06-25 §45 att utöka ramen för kommunstyrelsen med 4,5 mnkr för 
2016 samt att för 2017 är ramen oförändrad. För 2017 återstår att anpassa verksamheten med 1,8 mnkr. 
Dessa är dock inte konsekvensbeskrivna i materialet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade således om ett sänkt resultat för 2016 till 1 % (5,7 mnkr) och med ett 
successivt återställande av det budgeterade resultatet. För budgetår 2017 1,3 % (7,8 mnkr), för år 2018 
1,66 % (10,0 mnkr) för att sedan återställas helt till 2019 med till 2,0 % (12,4).  

Prognoser 2015/skattehöjning 
Prognosen för bokslut 2015 pekade under hela året på ett stort underskott samt att vid verkställighet av 
budget 2016 framkom ytterligare behov på 13,0 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 §100 att 
höja skatten med 95 öre vilket ger 17,5 mnkr i ökade skatteintäkter.  

Revidering av ramar 
Kommunfullmäktige beslutade (2015-12-21 §102) om att återställa det budgeterade resultatet till 2 % samt 
att utöka kommunstyrelsens budgetram för 2016 med 11,8 mnkr. Dessa två förändringar finansieras med 
skattehöjning. Kommunstyrelsen tillförs 11,8 mnkr, 9,9 mnkr läggs till kommunstyrelsens förfogande och 
1,9 mnkr utfördelas direkt till sektor Stöd och Samhällsbyggnad utifrån tidigare beslut. Avsikten är också 
att delar av kommunstyrelsens förfogande ska täcka det prognostiserade underskottet för år 2015. 
 

 
 

2016 2017 2018 2019

Höjd skattesats 0,95 öre 17,5 17,5 17,5 17,5

fördelat till höja budgeterade resultatet 2 % (11,4 mnkr) 5,7 5,7 5,7 5,7

Ökat kommunbidrag KS förfogande 11,8 11,8 11,8 11,8

Utfördelning kommunbidrag till verksamhet -1,9 -1,9 -0,8 -0,8

Kvarstår till KS förfogande 9,9 9,9 11,0 11,0

Ökat kommunbidrag inom Samhällsbyggnad och sektor Stöd

2016 2017 2018 2019

Två projektanställningar inom IFO 1,0 tjänst för missbruk 
vuxna samt 1,0 tjänst försörjningsstöd 1,100 1,100 0,000 0,000
Ökat underhåll på kommunens fastigheter till 85 kr/m2 
(0,8 mnkr 0,800 0,800 0,800 0,800
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Två projektanställningar inom IFO 1,0 tjänst för missbruk vuxna samt 1,0 tjänst försörjningsstöd (1,1 mnkr). 
Detta enligt beslut i KS 2015-06-10 § § 119, 120.  

Särskilda satsningar  
Särskilda satsningar kommer att göras under 2016-2017 utifrån majoritetens inriktning med det ökade 
anslaget. Hanteringen kring dessa satsningar ska föregås av en utredning vilken ska presenteras i KSAU/KS. 
Därefter beslutar KSAU/KS om eventuell förändring av ram till sektorerna. Varje satsning ska därefter 
regelbundet återredovisas till KSAU/KS. Finansieringen sker via kommunstyrelsens förfogande. 
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Beslut kommunstyrelsens budget 2016‐2017 

Kommunstyrelsens beslut 2015‐05‐20 § 92 Dnr 2015–000008 
Utgångspunkten i budgetprocessen har varit kommunfullmäktiges mål att budgetera 2 % av skatter och 
bidrag. Kommunstyrelsen valde att föreslå kommunfullmäktige att sänka resultatet till 1 % för att sedan 
succesivt återställa det succesivt fram till år 2019. 

 Kommunstyrelsen godkänner förslag och konsekvenser av att omprioritera 3,200 mnkr inom 
förvaltningen. 

 Alternativt till punkt 2 beslutas: Kommunfullmäktige beslutar att sänka resultatet till 1 % för att 
sedan succesivt öka resultatet till 2019. Resultat på 1 % samt återställande av tillfällig utökning 
av kommunbidrag det innebär en obalans och omprioritering inom ram motsvarande 7,7 mnkr. 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna omprioriteringar ur bilagd sammanställning 
från majoriteten.  

 Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att upprättad budget för 2016-2017 med plan 2018-2019 med 
konsekvensbeskrivningar. 

 

Kommunfullmäktigets beslut KF  2015‐06‐25 § 45, Dnr KS 2015‐18 (MRP 2016‐2019 budget 2016‐2017) 
Kommunfullmäktige frångick föreslagna ramar och valde att sänka resultatet samt ändra befolkningsmålet 
till  10230 invånare. 

 b Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för åren  2016-2017 med plan för 
2018-2019 om ett budgeterat resultat på 1 % av skatter och bidrag för budget 2016 och därefter succesiv 
återföring av det budgeterade resultatet. För budget 2017 ökar det budgeterade resultatet till 1,33% , 
för budget 2018 (1,66%) och för budget 2019 (2,00%) 
 

 Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2016 till 40 mnkr och år 2017 till 30 
mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens resultatmål och mått för åren 2016-2017. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om en digitalisering av 
omsorgen skulle kunna leda till minskade kostnader. 

 

Kommunstyrelsens beslut KS  2015‐11‐13 § 200, Dnr KS 2015‐000008 (Beräkning av skattehöjning och 
återkoppling av Budget 2016‐2017) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige är att besluta höja skatten med 1,30 kr för 2016 till 
23,98 kr. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till detaljbudget 
med hänsyn tagna till dokument från S,C, MP. 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiets punkter för att höja skatten med 1,30 kr. 

 2015 gör vi ett underskott på ca 14 miljoner. Detta måste enligt lag återställas inom tre år. Vi väljer att 
göra detta under 2016. Vi måste också se till att ha ett överskott till förfogande i KS för att kunna möta 
oförutsedda händelser, tillfälliga resursförstärkningar eller sätta in förebyggande insatser. 

 Vi har ett ökat behov av fler lärare så vi har fler elever både i förskola och skola. En utökning av 
förskolan kommer att ske i Munkedal. 

 Vi vill även öka antalet elevdatorer/iPads med målet 1 dator/2 elever i 7-9-skolan och ¼ i F-6-skolan. 
 Det förebyggande arbetet med personer med långvarigt försörjningsstöd och personer med 

missbruksproblematik behöver stärkas. 
 Vi har en kraftig ökning av antalet hemtjänsttimmar inom kommunen som vi kommande år måste 

budgetera för. Det har även varit ökade kostnader på IFO-sidan när det gäller  placeringar av barn och 
missbrukare. Vi behöver också sätta av medel till handikappanpassning i hemmen. 

 Vi har höga kostnader i jämförelse med andra kommuner när det gäller äldreomsorg och IFO och har 
som mål att sänka kostnaderna. 

 Vi vill höja föreningsstödet. 
 Underhållet på våra fastigheter har varit eftersatt och måste öka, i ett först steg till 85 kr/m2. 
 Vi förutsätter en restriktiv hållning i alla beslut och att alla kostnadsökningar utöver dessa 

verksamhetsförändringar går via beslut i kommunstyrelsen/KSAU. 
  

Antaget KF 2015‐11‐30 § 100 Dnr KS 2015‐8 
 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen höjs med 0,95 procentenheter för år 2016, till 23,63 %. 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyreslen med förslag till detaljbudget med 
hänsyn tagna till dokument från S,C,MP. 

 

Antaget i KF  2015‐12‐21 § ,§102 Dnr KS 2015‐18  
 Kommunfullmäktige beslutar att revidera Kommunstyrelsens budgetram för 2016-2017, med plan 2018-

2019 med en utökad ram på 11,8 mnkr. Kommunstyrelsens totala utökning av kommunbidrag för år 
2016 blir 16,3 mnkr och finansieras av skatteintäkter. 
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 Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer för 2016-2017 
enligt Mål och resursplanen (KS beslut 2015-11-13 §201). 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till indikatorer för närproducerad mat (KS beslut 

2015-11-13 § 201). 
 
 Revidering av resultatmål och indikatorer utifrån ramförändring för åren 2016-2017. Se respektive 

sektorsredovisning. 
 
Kommunstyrelsens AU beslut 2016‐01‐21 § XX, Dnr KS 2015‐8  
 Godkänna verksamhetsmål och detaljbudget utifrån justerade ramar och verkställande 
 
Kommunstyrelsens beslut 2016‐02‐02 § XX, Dnr KS 2015‐8  
 Godkänna verksamhetsmål och detaljbudget utifrån justerade ramar och verkställande 
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Kommunstyrelsen 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat budget 2016-2017, plan 2018-2019 med preliminära 
ramar samt verksamhetsmål per sektor. Verksamhetsmål är framtagna med utgångspunkt från nämndens 
resultatmål.  
 
Kommunstyrelsens preliminära ram uppgår till 562,537 mnkr inkl löneökningar och prisuppräkningar för 
2016 samt genomförda omorganisationer. Ramen ökas då med 29,7 mnkr varav 13,530 avser justering 
för centrala poster. 
  
Ökningen av skattesatsen innebar 17,5 mnkr i ökade skatteintäkter. Det budgeterade resultatet återställs 
till 2 % resterande 11,8 mnkr förs till kommunstyrelsen; 9,9 mnkr till kommunstyrelsens förfogande, 1,1 
mnkr tillförs sektor stöd samt 0,8 mnkr tillförs samhällsbyggnadssektorn.  

Ekonomisk ram  

Budget Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 
Föränd 
2016* 

Föränd 
2017* 

Kommunstyrelsen  532,807 562,537 560,737 558,837 556,837 29,730 -1,800
ej utfördelat (succesivt återställning 
resultat)     -1,800 -3,700 -5,700   -1,800
Kommunledningskontor  53,826 56,860 56,260 56,260 56,260 3,034 -0,600
varav till KS förfogande    9,900 9,900 11,000 11,000 9,900   
Sektor för samhällsbyggnad 88,476 89,870 87,870 87,870 87,870 1,394 -2,000
Sektor för stöd 84,140 89,961 88,961 88,961 88,961 5,822 -1,000
Sektor för vård o omsorg 122,633 127,005 127,835 127,835 127,835 4,372 0,830
Sektor för Barn- och utbildning 183,732 198,841 201,611 201,611 201,611 15,109 2,770

Kommunstyrelsens ram ökas med 29,7 mnkr inför 2016 varav 9,9 mnkr förs till ks förfogande. Då ingår 
också justering för centrala poster som löneökningar med 13,530 mnkr. 
 
 Inklusive utdelning central uppräkning 
Ekonomisk ram, Kommunstyrelsen mnkr 2016 2017
Budget 2015 532,699 562,537
Anpassning återställande 2015 -9,600 -1,800
Utökning ram KF skatteprognos +8,445 
Utökning tilldelad ram (minskat resultatet 1 %)           4,508 +5,663 
Beslutat ram i KF 2015-06-25 537,207 
Beslutad ram i KF 2015-12-21 §102 11,8 
Summa beslutad ram Kommunstyrelsen 549,007 560,737
Omorganisationer/verksamhetsförändringar 0 
Löneökning 3 mån +9 mån 2015 till Byggnämnd/LN, kapitalkostn 2015  2,242 
Löneökning 9 mån 2016 och prisuppräkning 2016 utfördelat KS,  11,288 
Utdelning centrala uppräkningar till KS 562,537 

 
Ekonomisk ram, Kommunstyrelsen mnkr 2016 2017
Kommunledningskontor 56,860 56,260
Sektor Samhällsbyggnad   89,870 87,870
Sektor Stöd   89,961 88,961

Sektor Vård och omsorg  127,005 127,835
Sektor Barn och Utbildning 198,841 201,611
Summa Kommunstyrelse ram 562,537 560,737

Ramförändringar 2016 
Kommunstyrelsens totala obalans inför 2016 uppgick till 25,0 mnkr. En inom kommunledningskontoret 
gjordes en neddragning på 3,2 mnkr denna täcker till viss del övriga obalanser inom KS. Efter denna 
omfördelning och med hänsyn till den senaste skatteprognosen (april 2015) tillsammans med ett lägre 
resultat ökades ramen med totalt 4,508 mnkr. Anpassningsbevhovet minskade då med totalt 17,273 mnkr. 
Kvar är att anpassa verksamhetens kostnader med motsvarande 7,700 mnkr. Revidering av budgetbeslutet 
i december 2015 innebar att kommunstyrelsen tillförs ytterligare 11,8 mnkr. Anslaget till kommunstyrelsens 
förfogande ökas med 9,9 mnkr och sektor Stöd tillförs 1,1 mnkr.  
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År 2016
Obalanser inom KS 25,045
Anpassning inom KS -3,200
Summa obalans 21,845
Ny skatteprognos 29/4 -8,445
Summa obalans 13,400
1 % budgeterat resultat -5,700
Summa obalans 7,700

 
Kommunstyrelsens prel. ram för 2016 uppgår till 562,537 mnkr inkl utfördlning av pris,löneökningar mm.  
Utfördelning av centrala uppräkningar har skett med 13,530 mnkr.  I kommunstyrelsens ram ingår kostnader 
för de gemensamma nämnderna Miljö och IT samt för räddningstjänstens kostnader. Ramen ökas med 
29,730 mnkr inför 2016. 
 
Sammanställning förändringar av kommunstyrelsens verksamhet utökning/anpassning per sektor.  
 

 
 

År 2016 2017
Kommunledningskontor mnkr mnkr
Tillväxt och kultur: Neddragning/minskning av chefstjänst -0,600
Tillväxt och kultur: Samgående mellan Kultur och bibliotek, 
minskning 50 %.

-0,205

Tillväxt och kultur: 50 % tjänst i stugan tillsätts ej -0,200
Ekonomi: Chefsupphandlare (Munkedals andel) -0,200
Administrativa: Växelsamarbete  -0,318
Kommunchef: Neddragning av verksamhetsutvecklare -0,577
Personal:  Facklig tid -0,300
Översyn av samverkansmöjligheter lön, bemanning, personal 
(omfördela ram)

-0,100

Gemensam administration kring specialistfunktioner 
(komp.avskr, pension, upphandling, finans) ? ?

Koncernsamordning, (Omfördela ram) -0,700 ‐0,600

Omfördelning inom KS 0,600

Anpassning av ram -3,200 ‐0,600

År 2016 2017

Samhällsbyggnad mnkr mnkr

Gata/mark: Bostadsanpassning (0,900 mnkr)           0,900 0,000
Handlarrunda (ofinansierad idag 0,090 mnkr) 0,090 0,000
Föreningen Grönskan (ofinansierad idag 0,700 mnkr) 0,700 0,000
Leader (ofinansierad idag 0,170 mnkr) 0,170 0,000
Ökat underhåll på kommunens fastigheter till 85 kr/m2 (0,8
mnkr).

0,800

Utökning av ram 2,660 0,000
Fastighet: Översyn kaffet -0,130
Översyn taxor och avgifter -0,100
Nedläggning ishall (halvårseffekt) -0,500 -1,000
Minskat underhåll föreningen grönskan -0,200
Neddragning av arbetskläder inom samhällsbyggnad -0,050
Intäkt för föreningshyra   -0,060
Lägre lokalkostnader (omfördela ram) -0,205 -1,000
Omfördela inom KS 2,000
Anpassning av ram -1,245 -2,000
 Summa 1,415 -2,000
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År 2016 2017

Vård och Omsorg mnkr mnkr

Volymökningen hemtjänst 5,000 2,000
Volymökning hemsjukvård 1,200
Ökade behov av hjälpmedel 1,000
Digitala trygghetslarm 0,150 0,200

Utökning av ram 7,350 2,200

Förslag anpassningar

1. Minska mertid, övertid och vikarietillsättning -1,800
3+4 Handllingsplan på minskad ohälsa 2 % enheter -0,800
4. Kvalitetsnivå hemtjänst/trygg hemgång -0,700

S+C+MP ökat budget för arbetskläder,  lagkrav 0,200

8. Översyn av organisationen stöd/vård och omsorg dela 
enhetschefstjänst.

-0,610

8. Uppsägning  Uppsägning 2,74 heltider år 2017 (1,37 mnkr) 0,000 -2,200
Omfördelning inomg KS lättnad för obalans -2,200 med 1,000 mnkr 0,830

Anpassning av ram -3,710 -1,370

Summa 3,640 0,000

År 2016 2017
Stöd mnkr mnkr
LSS-boende: Allmänna vägen 1,800
Barn och unga institutionsvård (idag ofinansierad) 4,100 -1,025
Familjehem (idag ofinansierad) 2,500 -0,625
Soc. sekreterare (idag ofinansierad) 2,300
Sysselsättning: ökning deltagare multifunktionshinder (2016: 
1,575, 2017: 1,150)

1,575 1,150

Två projektanställningar inom IFO 1,0 tjänst för missbruk
vuxna samt 1,0 tjänst försörjningsstöd (1,1 mnkr). Detta
enligt beslut i KS 2015-06-10 § § 119, 120. 

1,100

Utökning av ram 13,375 -0,500
allmänna vägen: se över nattbemanning -0,590
Prövning återbesättning avg.handläggare -0,220
Korttidsboende i egen regi -0,200 -0,500
Struktur biståndsbedömning inkl kvalitetsnivåer -0,300
Sänkt personaltäthet grupp-/servicebostad 2,0 tjänst -0,851
omfördelning inom ks 0,000 1,000
Anpassning av ram -2,161 0,000
Summa 11,214 -1,000

År 2016 2017

Barn och utbildning mnkr mnkr
Ökat antal barn i fritidsverksamhet 0,980 0,160
Ökat antal barn i förskolan 0,070 0,810
Ökat antal barn i grundskolan 0,550 0,300
Ökat antal barn gymnasieskolan, Interkom ersättning 0,450 0,450
Prisökning Västtrafik 5 % per år 0,220 0,230

Utveckling/uppföljning/aktivitetsansvar barn/ungdomar tom 24 år 0,420 0,000

Särskolan minskade intäkter Interkom ersättning 1,020 1,020
Särskolan minskning personal -0,150 -0,150
Utökning av ram 3,560 2,820

Avveckla vårdnadsbidrag                                                                   -0,656

Minska antalet elevassistenter 0,000 -0,638
Minskad personaltäthet Fritids 23,65 barn/heltid från 2015 21,5 
barn/heltid -0,986

Minskad personaltäthet i förskolan 0,027/avd, 2,9 pers/avd -0,226
Minskad lärartäthet 0,2 per åk, grundskolan åk 1-9 -0,463
Minskad lärartäthet 0,2 grundskolan förskoleklass -0,112
Avveckla Barn och utbildnings del i Stödteamet 
specialpedagogen(förebyggande arbete)                                    

-0,395

Ökat KB för att slippa neddragning 2017 2,820 omfördela inom KS ( 
SB,KLK,stöd kvarstår dock 0,050 mnkr att anpassa) 2,770

Anpassning av ram -0,656 -0,050

Summa 2,904 2,770
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Ramförändringar 2017 

Även inför budget 2017 är utgångspunkten oförändrad ram. Med ett budgeterade resultat på 2 % innebär 
det för kommunstyrelsens del en obalans motsvarande 4,020 mnkr. Kommunstyrelsens förslag att minska 
det budgeterade resultatet med ett successivt återställande innebär för 2017 att resultet då uppgår till 1,33 
%. Kommunstyrelsens verksamheter har då att tillföra 1,800 mnkr d.v.s. att göra anpassningar med 
motsvarande belopp.  Även inför 2017 finns obalans i kommunstyrelsens verksamheter. Dessa obalanser 
återfinns inom barn och utbildning med 2,820 mnkr samt inom vård och omsorg med 2,200 mnkr. 
Fortfarande gäller det volymökningar. Sektor Stöd räknar att genomförda åtgärder 2015-2016 ger lägre 
kostnader under 2017 med 1,0 mnkr.  
 
Den totala obalansen uppgår till 4,020 mnkr. Motsvarande summa ska minskas för att kunna ha 
budgetbalans. Även inför 2017 föreslås en minskning av ramen för kommunledningskontoret men även för 
sektor samhällsbyggnad. Denna minskning uppgår till 2,770 mnkr. Hela minskningen föreslås kompensera 
sektor barn och utbildning. Med denna omprioritering inom kommunstyrelsens ram tillsammans med det 
successiva återställandet av resultatet återstår 3,200 mnkr att anpassa (varav 1,8 mnkr avser ökad 
resultatnivå). Dessa 1,800 mnkr är ännu inte konsekvensbeskrivna. 
 
År 2017
Obalanser inom KS 4,020
Anpassning inom KS -2,600
Summa 1,420
Återställa resultat 1,800
Summa obalans 3,220

 
Risker och konsekvenser 
Risk- och konsekvensbeskrivningar för de beslutade ramarna beskrivs per sektor i budgetskrivelsen 2015-
05-25 §92 . 

Resultatbudget  

Mnkr Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Intäkter 82,527 82,527 82,527 82,527 82,527
Kostnader -588,761 -593,269 -591,469 -589,569 -587,669
Kapitalkostnader -26,465 -26,465 -26,465 -26,465 -26,465
Verksamhetens Resultat -532,699 -537,207 -535,407 -533,507 -531,507
Kommunbidrag 532,699 562,537 560,737 558,837 556,837
Årets Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2016-2017, samt plan 2018-2019.  
 
Samtliga investeringar måste rymmas inom de budgeterade kapitalkostnaderna. Enligt beslut ska 
investeringsvolymen högst uppgå till 30 mnkr. Förvaltningens förslag ligger på 40 mnkr vilket ger en ökad 
kapitalkostnad. Den ökade investeringskostnaden är utbyggnaden av Önnebacka förskola (tre nya 
avdelningar). De ökade kapitalkostnaderna för Önnebacka förskola finansieras genom att inhyrda lokaler 
(församlingshemmet) lämnas.Enligt god ekonomiska hushållning ska nettoinvesteringarna inom den 
skattefinansierade verksamheten skall, efter avdrag för amorteringar på utlämnade lån och försäljningar, 
finansieras av avskrivningar och resultat. Självfinansieringsgrad av investeringar är målet 100 %.  
 
Låneramen beräknas till summan av avskrivningar 17,2 mnkr plus budgeterat resultat 11,4 mnkr minus 
investeringsbudgeten -40,0 mnkr. Behovet blir 11,4 mnkr för att kunna låna kortsiktigt vid investeringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2016 2017

Utökningar  26,945 4,020

Anpassningar 1 % budgeterat resultat ‐7,772 ‐1,420

Lättnader vid 1 % 19,173 2,600
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Mnkr Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 plan 2018 plan 2019 
Kommunstyrelsen 32,0 39,3 55,4 57,9 15,3
KS förfogande 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommunledningskontor 6,5 2,9 4,2 0,6 0,5
Sektorn för Samhällsbyggnad 20,9 33,7 50,1 56,4 13,9
Sektorn för VoO 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4
Sektorn för Stöd 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1
Sektorn för BoU 2,6 1,5 0,5 0,5 0,5
Bygg 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Totalt för kommunen  32,8 40,0 56,2 58,7 16,1
Ram för året 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0
diff. 7,2 0,0 -26,2 -28,7 14,0

 
 

Tkr 
Budget 
 2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Till Kommunchefs förfogande  0 0 0 0 
Kommunledningskontoret 2 850 4 150 550 450 
KONST I OFFENTLIGA MILJÖER  100 100 100 100 
DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER  250 250 250 250 
UPPFÖLJNINGSSYSTEM 1 000 500 200 100 
UTBYTE PC  1 300 1300  0 0 
Nytt ekonomisystem/faktura 200 2 000  0 0 
Allaktivitetshus 0 0  0 0 
Sektor för VoO, BoU och Stöd 2 700 1 200 1 000 1 750 
MÖBLER, INVENTARIER ALLEG sektor VO 0 0 0 750 
Sektor VoO 600 600 400 400 
Nytt verksamhetssystem VoO 100 0 0 0 
Sektor Stöd 500 100 100 100 
Sektor Barn och utbildning 500 500 500 500 
BOU INVENTARIER KUNSKAPENS HUS 1000 0 0 0 

 
 

Tkr 
Budget

 2016
Budget 

2017
Plan 

2018
Plan 

2019 
Samhällsbyggnadssektorn,  33 700 50 050 56 350 13 850 

Gata/mark 7 850 12 800 4 300 2 800 
BELÄGGN O BROARB 1 000 800 800 800 
BELÄGGNING VÄSTERGÅRD 1 000 0 0 0 
BELÄGGNING MYRBOTTEN 700 0 0 0 
ÅTGÄRDER GATUBELYSN 300 300 300 300 
KARTA 100 100 100 100 
GEOTEKNISK FOLKETS PARK 0 0 0 0 
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV  300 300 300 300 
UTB BOSTADS/IND_OMR 300 300 300 300 
 HÅBY RONDELL 0 1 500 0 0 
INDUSTRIOMR SÄLEBY  0 1 000 0 0 
RIVNING GULA VILLAN GÅRVIK 150 0 0 0 
BOSTÄDER KORPÅS  0 1 000 1 000 0 
MÖEVÄGEN GC O VÄGFÖRB 1 500 0 0 0 
GC-VÄG GLÄBORG 0 2 000 0 0 
BRO BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1 000 0 0 0 
GC UTMED STALEVÄGEN 1 000 0 0 0 
GÅRVIK STRANDZON 0 2 000 0 0 
GC SALTKÄLLAN 0 500 0 0 
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS 0 0 500 0 
OFFENTLIG TOALETT 0 1 000 0 0 
SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER 500 1 000 1 000 1 000 
BUSSTATION JVG 0 1 000 0 0 
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Tkr 
Budget
 2016 

Budget 
2017 

Plan 
Budget 
2018 

Plan 
Budget 
2019 

Fastigheter 24 700 36 100 50 900 9 900 
SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 400 400 400 400 
OMB KOMMUNALA FASTIGHETER 800 800 800 800 
FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN 100 100 100 100 
KÖK CENTRUMSKOLAN/FÖRSKOLA 500 10 000 10 000 0 
KÖK VÄSSJEGÅRDEN 700 500 0 0 
KÖK KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA 0 4 700 0 0 
GÅRVIK TOALETT  0 500 0 0 
ENGERGIÅTGÄRDER 500 1 000 1 000 1 000 
ÅTGÄRDER ISHALL 2 500 2 500 2 000 2 000 
HANDIKAPPANPASSNING 100 100 100 100 
ÖNNEBACKA FÖRSKOLA 15 000 0 0 0 
SPRINKLER SKOLA/ÄLDREBOENDE 500 500 0 0 
ÅTGÄRDER VÄSSJEGÅRDEN 600 500 0 500 
NYTT ÄLDREBOENDE 500 10 000 30 000 5 000 
ANPASSNING ÄLDREBOENDE 500 500 0 0 
MUNKREKLAM TILLBYGGNAD 0 0 2 500 0 
SPORTTHALLEN CAFETERIA 0 0 2 000 0 
MUNKEDALSSKOLANS SKOLGÅRD 1 000 1 000 0 0 
TILLBYGGNAD KUNSKAPENS HUS MM 1 000 3 000 2 000 0 

 

Tkr 
Budget
 2016 

Budget 
2017 

Plan 
Budget 
2018 

Plan 
Budget 
2019 

Städ 300 300 300 300 
STÄD ALLMÄNT 300 300 300 300 
Kost 300 300 300 300 
KOM KÖK ALLMÄNT 300 300 300 300 
Park & skog 550 550 550 550 
REDSKAP 300 300 300 300 
bryggor saltkällan / 0 0 0 0 
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER 
BADPLAT 250 250 250 250 
Näringsliv 0 0 0 0 
BREDBAND/ Fibernät 0 0     

 
Plan och Bygg 750 750 750 750 
DETALJPLANER 750 750 750 750 
DIGITALT ARKIV 0 0 0 0 

 
Summa kommunen 40 000 56 150 58 650 16 800 
Summa avvikelse 0 -26 150 -28 650 13 200 
Beslut Politiskt ram 40 000 30 000 30 000 30 000 

Beskrivning av investeringar per projekt 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunledningskontor 2 850 tkr 
 
Konst i offentliga miljöer (100 tkr): 
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s k 1 % 
regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av budgetens maxnivå sänks den till 100 tkr. 
 
Data- och nätverksprodukter (250 tkr):  
Investering avser eventuell datautrustning, såsom server eller liknande. 
Den ökade antalet datorer och kraven på snabbare uppkopplingar tillsammans med att större datamängder 
överförs kräver nyinvesteringar i nätverksprodukter, både för luftburen och för trådbunden IT-
kommunikation. Investeringen görs löpande under året när behovet uppstår.   
 
Beslutsstöd (1 000 tkr):  
Investering avser nytt beslutsstödsystem Hypergene, införande under 2013-2015. 
 

33



13 
 

Utbyte PC (1300 tkr):  
Investeringen görs löpande under året när behovet uppstår.   
 
Upphandling ekonomisystem/ehandel system (200 tkr):  
Under 2015 går avtalen avseende e-handelssystem och ekonomisystem ut och måste upphandlas. 
Engångskostnaderna i samband med bytet redovisas som investeringar. 
 
Allaktivitetshus (100 tkr): Bortprioritering 
 
Sektor Vård och omsorg 700 tkr 
 
Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr):  
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 
 
Gemensamma inventarier (350 tkr):  
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden. 
 
Larm ordinärt (100 tkr):  
Investering avser larm till ordinärt boende. 
 
Larm särskilt boende/LSS (100 tkr):  
Investering avser larm till särskilda boenden. 
 
Nytt verksamhetssystem (100 tkr):  
Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna Cura. 
 
Sektor Stöd 500 tkr 
Inventarier (500 tkr):  
Arkivskåp till IFO/Socialpsykiatri/biståndsenhet samt LSS.  
 
  
Sektor Barn och utbildning 1500 tkr 
Inventarier barn o utbildning (1 500 tkr):  
Investering i möbler och övriga inventarier till skolor och förskolor. Främst kunskapens hus 
 
 
Sektor Samhällsbyggnad 33 700 tkr 
 
Gata mark 7 850 tkr 
 
Beläggning o broarbete (1 000 tkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar 
 
Beläggning Västergård (1 000 tkr):  
Toppbeläggning av gatorna i bostadsområdet som nu är nästan färdigbyggt. 
 
Beläggning Myrbotten (700 tkr):  
Toppbeläggning efter exploateringen (9 tomter) 
 
Åtgärder gatubelysning (300 tkr):  
Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna 
 
Karta (100 tkr):  
Ny framtagning av grundkarta för nya områden 
 
Geoteknisk Folkets park (0 tkr): Bortprioritering (300 tkr) 
Geotekniska utredningar visar på behov av stabilitetshöjande åtgärder 
 
Strategiskt fastighetsförvärv (300 tkr):  
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc. 
 
Utbyggnad bostad/industriområde (300 tkr) 
Medel för mindre åtgärder 
 
Rivning gula villan Gårvik (150 tkr): 
Byggnaderna är i dåligt skick. Dessa bör rivas eller upprustas 
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Möevägen GC och vägförbättring (1 500 tkr):  
Utbyggnad av gc samt förbättring av trafiksäkerheten 
 
Bro bruksvägen /älven (1 000 tkr): 
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick och behöver renoveras 
 
GC utmed Stalevägen (1 000 tkr): 
Medfinansiering av åtgärd på statligt vägnät. Gc-väg byggs ut på delen Hedevägen-Örekilsparken. 
 
Samhällsförebyggande åtgärder (500 tkr): Bortprioritering (500) tkr 
Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka 
bidrag. 
 
Fastighet 24 700 tkr 
 
Säkerhetshöjande åtgärder (400 tkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler. 
 
Ombyggnad kommunala fastigheter (800 tkr):  
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov. 
 
Fiberanslutningar i verksamheten (100 tkr):  
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i byggnaderna 
 
Ombyggnad Centrumskolan kök/förskola (500 tkr):  
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök enligt KF:s beslut samt nybyggnad av förskola.  
 
Kök Vässjegården ombyggnad (700 tkr):  
Upprustning och modernisering av kök. 
 
Energiåtgärder (500 tkr): Bortprioritering. Minskar med (500 tkr). 
Åtgärder på kommunala fastigheter. 
 
Åtgärder ishall (2 500 tkr):  
Första steget i en långsiktig upprustning av befintlig ishall, åtgärder enlig presenterad utredning. 
 
Handikappanpassning (100 tkr):  
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder 
 
Önnebacka förskola (15 000 tkr):  
Tre nya avdelningar ska byggas. 
 
Sprinkler skola/äldreboende (500 tkr):  
För ökad säkerhet. Behovet 2 000 tkr, dock prioriteras endast 500 tkr för budget 2015. 
Installation av sprinkler för att öka säkerheten i verksamheterna 
 
Åtgärder Vässjegården (600 tkr): Bortprioritering. Minskar med (400 tkr) 
Nödåtgärder för ökad hygien och säkerhet 
 
Nytt äldreboende (500 tkr):  
Projektering enligt äldreomsorgsutredningens idéer. 
Projektering påbörjas för fler bostäder inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum 
 
Anpassning äldreboende (500 tkr):  
Mindre anpassningsåtgärder för att öka säkerhet och trivsel 
 
Sporthallen cafeteria (0 tkr): Bortprioritering. Minskar med (2 000 tkr) 
Ny cafeteria eftersom det är flera stora arrangemang med relativt mycket publik i hallen 
 
Munkedalsskolans skolgård (2 000 tkr): Bortprioritering. Minskar med (1 000 tkr) 
Skolgården är sliten och behöver fräschas upp 
 
Tillbyggnad Kunskapens hus (1 000 tkr): Bortprioritering. Minskar med (2 000 tkr) 
Verksamheten ökar i Kunskapens Hus och vsh är trångbodd. Ytterligare lokaler behöver tillskapas för att 
vsh ska fungera bättre 
 
Städ 
Städ allmänt (300 tkr): 
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. 
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Kost 
Kom. kök allmänt (300 tkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök 
 
Park & Skog 550 tkr 
Redskap (300 tkr):  
Löpande inköp av gräsklippare mm 
 
Bryggor saltkällan (0 tkr): Bortprioritering. Minskar med (500 tkr) 
Bryggorna på Saltkällan, kommunens mest välbesökta badplats behöver bytas ut. 
 
Div bad (250 tkr):  
Åtgärder vid och material till badplatser mm 
 
Näringsliv 
Bredband/fiber (0 tkr):  
Investering avser utbyggnad av fiber i stamnätet. 
dessa flyttats från kommunstyrelsen till byggnadsnämnd 
 

Resultatmål  
Kommunstyrelse fastställer resultatmålen. Detta utifrån vision/omvärldsbevakning/ inriktningsmål. Här 
handlar det om en konkretisering av inriktningsmålen, målen ska vara uppföljnings- och mätbara. Utifrån 
de 9 st inriktningsmål har 36 st. resultatmål tagits fram med indikatorer inom kommunstyrelsen. Dessa 
redovisas inom varje sektorsredovisning. 
 
Förvaltningen har nu tagit fram verksamhetsmål utifrån de antagna resultatmålen. Dessa återfinns under 
respektive sektorsavsnitt.  

Framtid  
Munkedals kommun liksom hela välfärdssektorn står inför många utmaningar både nu och i framtiden. 
Utmaningarna kräver både ett politiskt och tjänstemannamässigt förändrat ledarskap. Några av de 
utmaningar som vi behöver ta höjd för är demografin, värderingsförändringar, urbaniseringsproblematiken 
och rekryteringsutmaningen inom hela välfärdssektorn. Dessutom kommer med stor sannolikhet både 
förväntningar och önskemål från kommunmedlemmarna att stegras.  
 
Ytterligare utmaningar är att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi.  Verksamhetens kostnader 
ligger högt och så gjort över tid. Kostnader ser också ut att öka ytterligare framöver. För att komma till rätta 
med detta krävs större strukturella åtgärder exempelvis som nedläggning av ett särskilt boende eller en 
grundskola. 
 
Munkedals kommun har unika möjligheter att klara dessa utmaningar. Kommunens geografiska lägen med 
närhet till en storstadsregion, utbyggd infrastruktur, industri- och tomtmark för tillväxt, välutbildade och 
lojala medarbetare. Kommunens ambition med att sträva mot en hållbar utveckling med inriktning 
utbildning, sysselsättning, integration och anställningsbarhet är vägen mot att hantera dagens 
utmaningar. 
 
Mer detaljerad redovisning finns under varje sektor. 
  

36



16 
 

Sektorsredovisning

Kommunledningskontor  

Ekonomisk ram 

 
 
 
Ekonomisk ram 2016 2017 

Budget 2015 53,813 56,859 
Anpassning tilldelad ram -3,200 -0,600 
Beslutat ram i KF 2015-06-25  50,613 56,260 
Utökning Kommunstyrelsens förfogande 2015-12-21 9,909  
Beslutad ram i KF 2015-12-21 utökning ram KS 60,522  
Utfördelning löneökning, kapitalkostnader 2015 -5,896  
Löneökning 2016 och prisuppräkning 8,871 0 
Omorganisationer -6,637 0 
Summa  56,860 56,260 

 
Utökning av ram 9,909  
Utökning till Kommunstyrelsens förfogande 9,909  

 

Ramförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2016
Budget 

2017 
Tillväxt och kultur: Neddragning/minskning av chefstjänst -0,600   
Tillväxt och kultur: Samgående mellan Kultur och bibliotek, 
minskning 50 %. -0,205   
Tillväxt och kultur: 50 % tjänst i stugan tillsätts ej -0,200   
Ekonomi: Chefsupphandlare (Munkedals andel) -0,200   
Administrativa: Växelsamarbete   -0,318   
Kommunchef: Neddragning av verksamhetsutvecklare  -0,577   
Personal:  Facklig tid -0,300   
Översyn av samverkansmöjligheter lön, bemanning, personal -0,100   
Gemensam administration kring specialistfunktioner    
Koncernsamordning -0,700 -0,600 
Omfördelning inom KS  0,600 
Anpassning av ram -3,200 -0,600 
Summa Ramförändring 6,709 -0,600 

 
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Kommunledningkontoret har fått kompensation för löneökning samt kapitalkostnader 2015. Utfördelning har 
skett från kommunchef löneökningspost till sektorerna. Pris -och löneökningar för tillsvidare  2016 har 
utfördelats på totalt 8,870 mnkr. Kapitalkostnader för 2016 finns avsatt centralt. 
 
Omorganisationer  
 Budget för Tillväxt och Kultur 9294,748 tkr minskat med besparing av tjänster med 1005 tkr.Chef 100%, 

Bibliotek 50%, stugan 50%. Del som överförs till Bou. Övrig budget under Tillväxt och kultur går 169,712 
tkr till Kommunchef och Näringsliv medan Folhälsa och Web går till Adm med 920,988 tkr.  

 Från ansvar 188 Näringsliv förs 1652,853 till Kommunchefen ansvar 1105 Näringsliv. 
 
Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2015-05-20.  
 
 Utökning ram till Kommunstyrelsens förfogande  (+9,909 mnkr)  
 
 Neddragning av chefstjänst för tillväxt och kultur 1,0 åa (‐0,600 mnkr)  
Pga omorganisering inom tillväxt och kultur, där flera verksamhetsområden flyttats ut och ingår i andra 
enheter/sektorer såsom barn och utbildning, kommunledningskontor, byggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadssektorn, är en neddragning av chefstjänst möjlig. Dock kommer en 50 % 
enhetschefstjänst att anställas inom Barn- och Utbildning för att administrera Kultur och Fritidsgruppen 
(11 arbetstagare). Denna tjänst ska hanteras inom befintlig arbetsgrupp. Om enhetschef rekryteras 
externt behövs budgetunderlaget. 

Ram 2016: 56,860 mnkr 
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 Samgående mellan kultur och bibliotek (‐0,209 mnkr)   
50 % bibliotekstjänst minskas i samband med pensionsavgång. Samtidigt som kulturutvecklaren går över 
till biblioteksgruppen. Minskning möjlig pga. gemensamma kontaktytor/samverkan. 
 
 50 % tjänst i stugan inom tillväxt och kultur tillsätts ej (‐0,200 mnkr)   
Handlar om obesatt tjänst inom ansvarsområde mötesplatser i Allaktivitetshuset. 
 
 Neddragning av chefsupphandlare inom ekonomi (Munkedals andel ‐0,200 mnkr)  
Avslutat samarbetet i norra Bohuslän. 
 
 Neddragning av verksamhetsutvecklare inom kommunstab (‐0,577 mnkr)  
Verksamhetsutvecklare under kommunchef. 
 
 Växelsamarbete (‐0,318 mnkr) 
Inom den administrativa enheten. Driften av växelplattformen i kommunen planerades att överföras till IT-
enheten SML från 2015-01-01. Processen har redan skjutits på framtiden. 
 
 Facklig tid (‐0,300 mnkr)  
Viss återhållsamhet kan tillämpas men i grunden är rätt till facklig ledighet lagstyrd och tvingande för 
arbetsgivaren. 
 
 Översyn av samverkansmöjligheter lön, bemanning, personal (‐0,100 mnkr) 
Utredning av utökad samverkan inom SML kommunerna för bemanning-lön-personal i syfte att stärka och 
utveckla förmågan att behålla och rekrytera medarbetare ur ett arbetsgivarperspektiv. 

 
 Gemensam administration kring specialistfunktioner (‐) 
Något att utreda att på sikt hitta samverkans möjligheter kring specialistfunktioner ex pensionshantering.  
 
 Koncernsamordning, för budget år‐16 (‐0,700 mnkr) år‐17 (‐0,600 mnkr) 
Samordningen inom Munkedals-koncernen bör öka. T.ex. kan lokaler samutnyttjas liksom administrativa 
resurser. Det är viktigt att utåtriktade verksamheter som Munkbo och miljö deltar i arbetet med det 
kommande servicekontoret. Konsekvenser: Inte allvarliga 
 
Utredning kommunövergripande 

 Minska ohälsa utredning (‐0 mnkr)  
Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå 
med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är 
friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram 
en handlingsplan för att minska ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i 
det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa 
definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas 
fram.  
 Bilanvändning  
 Lokalanvändning: Facklig tid, dela rum i forum, bemanningsteam   
 Digital teknik 

Verksamhetsmål 
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. Kommunstyrelsen har 
tagit fram 15  resultatmål för  kommunledningskontorets verksamhet dessa hänför sig till 6 av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. 3 resultatmål är flyttade till kommunledningskontoret från 
samhällsbyggnad. 
 
1. Inriktningsmål: Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all 
kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, integration och solidaritet.         
1.1  Resultatmål: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Ta fram kommunövergripande plan för arbetet med barnkonventionen X       
Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser politisk nivå X       
Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser tjänstemannanivå X       
Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser X       
Andel beslut där barnchecklista beaktats     100%   
Andel beslut där barnkonsekvensanalys har använts (utifrån 
barnchecklistan)     100%   
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1.1.1 Verksamhetsmål: 
Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser 

 
 
1.2  Resultatmål: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala 
processer År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Utbildning i social hållbarhet, folkhälsa och kommuninvånarnas hälsoläge för 
att skapa en gemensam kunskapsbas (politiker och tjänstemän) X       

Utbildning i konsekvensbeskrivning av folkhälsa i tjänsteskrivelser 
(tjänstemän) X       

Andel beslut med konsekvensbeskrivnning av folkhälsoperspektivet i 
tjänsteskrivelser     100%   

        
1.2.1 Verksamhetsmål:         
Skapa ny organisering och struktur för folkhälsoarbetet         

 
2. Inriktningsmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut         
2.1  Resultatmål:  Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
I mallen för tjänsteskrivelse ska ett förtydligande göras av miljöaspekterna X       
Utbilning för tjänstemän som skriver tjänsteskriveler om hur man tolkar 
miljöaspekter i tjänsteskrivelse X       

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av miljöaspekten i tjänsteskrivelser     100%   
          
2.1.1 Verksamhetsmål:         
Utbilning för tjänstemän som skriver tjänsteskriveler om hur man tolkar 
miljöaspekter i tjänsteskrivelse         

 
Näringsliv och arbete         
5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling         
5.1  Resultatmål: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som attraktivt 
besöksmål År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Färdigställd handlingsplan  -   1   
          
5.1.1 Verksamhetsmål:         
Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft         

 
5.2  Resultatmål: Utveckla servicekontorets verksamhet År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Utbildningstillfällen för servicekontorets personal   2   1    
 Utvärdering av verksamheten  -   1    
          
5.2.1 Verksamhetsmål:         
Skapa förbättrad enhetlig service och mottagande         
Förbättrad kvalitet och effktivitet. Kvalitetssäkad verksamhet         

 
5.3  Resultatmål: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Ny näringslivsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 
Kommunstyrelsen 1   -   

Påbörjat genomförande av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi och 
budgetanslag -   1   

          
5.3.1 Verksamhetsmål:         
Skapa förutsättningar för nya företagsetableringar         
Stärka relationen mellan Munkedals kommun och det lokala näringslivet         
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5.4  Resultatmål:  Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals 
kommun År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Ny landsbygdsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 
Kommunstyrelsen 1   -   

Påbörjat genomförandet av handlingsplan kopplad till Landsbygdsstategi och 
budgetanslag -   1   
     
5.4.1 Verksamhetsmål:         
Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft         

 
5.5  Resultatmål:  Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Studiebesök tillsammans med kommunens upphandlare för att ta del av goda 
exempel 2   -   

Reviderad upphandlingspolicy alternativt framtagande av upphandlingsstrategi för 
innovativ upphandling. -   1   

        
5.5.1 Verksamhetsmål:         
Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att fler företag i delregionen 
tycker det är intessant att lämna anbud.         
Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att andelen produkter som är 
producerade enligt svanska lagar och avtal, samt att andelen ekologisk och 
närproducerad mat ökar i kommunens verksamheter.         

 
Fritid och kultur           
7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär 
och god kvalitet   
          
7.3 Resultatmål: Minska droganvändningen  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. 80%       -   
Andel tobaksfria elever i åk 9  80%    -   
         
7.3.1 Verksamhetsmål:         
Samverkan mellan kommunala verksamheter samt polis t ex genom 
Konradgruppen och lokala BRÅ.         
Skapa engagemang mot droger genom aktivitet på tema ANDT         

 
Rollen som arbetsgivare       
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 
som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 
mångfald.         
8.1 Resultatmål: Ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan fram till 
2018, utifrån arbetsmiljöpolicyn År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Minska ohälsan  7 %   5%   

        
8.1.1 Verksamhetsmål:         
 Handlingsplan för ohälsa skall vara färdig         
 Ta fram rutiner för uppföljning av handlingsplanen         

 
Styrning och ledning         
9. Inriktningsmål: Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet 
följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var 
fjärde år         
9.1 Resultatmål: Utveckling av policydokument: styr- och ledning samt 
ägarpolicyn År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Skapa förutsättningar för bättre koncernsamråd  1       
 Se över budgetprocessen -tydliggöra resurser mot grunduppdrag     1   
Ta fram definition av vad grunduppdraget är inom varje sektor     1   
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9.1.1 Verksamhetsmål:         
Ekonomi: Samråd tidsplan/ med i budgetprocessens tidsplan (möten)         
Ekonomi: Uppdrag resursfördelning verksamhet- 2016-2018         
Ekonomi: Finansieringsprincip övergripande resursfördelning- 2016-2017         
Kvalitetsgrupp: Definiera grunduppdrag per verksamhets- kvalitetsgrupp 2017       

 
9.2 Resultatmål: Fortsatt arbete med implementering av beslutsstödsystem  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Modul för budget och prognos     1   
Drift av personalrapporter i Hypergene 1       
Drift av skolrapporter i Hypergene 1       
Införande och drift av delårsrapport i Hypergene 1       
Modul för vård och omsorg     1   
          
9.2.1 Verksamhetsmål:         
Samtliga verskamheter ska kunna rapportera in ekonomi och mål samt övrig 
uppföljning i hypergene under 2016 ( i ny delår/bokslutssrapport)         
Under 2016 planera genomförandet av budgetmodul, 2017 implementera 
modul         
Fortsatt utveckla styr och ledningssystemet         
Implementering av PA rapporter samt Utbildning av användandet av PA 
rapporter till alla chefer år 2016         
Uppstart kvalitetsrapport barn och Utbildning i hypergene år 2016         
Implementering av skol rapporter samt utbildning av användandet av 
skolrapporter till rektorer. År 2016         

 
9.3 Resultatmål: Fortsatt arbete med förtydligad struktur för kommunens 
styrdokument. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Uppdatera/revidera policydokument 10   10   

        
9.3.1 Verksamhetsmål:         
Ekonomi: De uppdaterade ekonomistyrningsprinciper ska vara kända i 
kommunen 2016         
Ekonomi: Avsluta inaktuella styrdokument         
Adm: Tydliga riktlinjer för framtagande av styrdokument.         
Adm: Förbättrade enhetliga mallar.         

 
9.4 Resultatmål: Förbättra kommunens information till och dialog med 
medborgarna. (bla. via webben) År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%)  100   100    
 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling? (%) 40   43   

          
9.4.1 Verksamhetsmål:         
 Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft       

 
9.5 Resultatmål: Fortsatt arbete med 
beslutandeprocessen/beredningsprocessen. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Handläggare i Ciceron handläggarstöd 5   10   
 Processer i sammanträdesstöd för förtroendevalda 2   3   

        
9.5.1 Verksamhetsmål:         
 Effektivare hantering av tjänsteskrivelser och sökningar i diariet         
 Effektivare distrubition av sammanträdeshandlingar.         
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Framtid 
Inom kommunledningskontoret återfinns tillväxt- och kultur samt de interna stödfunktionerna 
administration, personal och ekonomi. Framtiden är därför skiftande men alla frågor och områden har det 
gemensamt att de är av central betydelse för kommunens utveckling. En kommun måste ha välfungerande 
interna verksamheter för att kunna bedriva ett fullgott utåtriktat arbete till gagn för kommunens alla 
invånare.  
 
Personalenheten samordnar kraftsamlingen med målet att minska ohälsan i förvaltningen, genom att 
färdigställa en handlingsplan för att minska ohälsan. Fortsatt arbete med att förtydliga arbetsmiljöansvaret 
genom att ta fram rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och implementera systemstöd för 
arbetsskador och tillbud. Personalenheten kommer att bedriva ett strategiskt arbete för att kvalitetssäkra 
all rekrytering i kommunen. En översyn av lönebildningsprocessen med tillhörande rutinbeskrivningar 
kommer att implanteras i förvaltningen.  
 
Ekonomienheten kommer att vara delaktig i arbetet med införandet av Hypergene som är ett 
beslutsstödsystem för kommunens ledning. Detta kommer på sikt att förändra ekonomienhetens 
arbetssätt gentemot verksamheterna och kommunens ledning. Enheten kommer under året att fortsätta 
arbetet med översyn av budgetprocessen. 
 
Den gemensamma löneenheten för Lysekil, Sotenäs och Munkedal med placering i postens f.d. lokaler i 
närheten av Forum. Denna verksamhet – liksom IT och miljö – bör särskilt följas för att få ut de 
förväntade positiva effekterna av samarbetet, ex. beträffande kompetens och effektivitet. 
 
Några kommande områden som bör uppmärksammas: 
 
Arbetet med införande av styr- och ledningssystem pågår och kommer att fortsätta under de kommande 
åren. Så även fortsatt arbete med fördjupning av beslutad styrmodell.  
 
Utredningen av allaktivitetshuset, utredning av servicekontor, förankringen av ägarpolicy och principer för 
bolagsstyrning är några större uppdrag som kan nämnas förutom att stort fokus kommer att handla om 
diskussioner kring kommunens ekonomi och det fortsatta arbetet. 
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Sektorn för Samhällsbyggnad 

Ekonomisk ram 

 
 
 
Ekonomisk ram År 2016 År 2017 

Budget 2015 88,421 89,870 
Utökning/anpassning tilldelad ram +0,615 -2,000 
Summa beslutat ram i KF 2015-06-25 89,036 87,870 
Utökning underhåll fastighet till 85 kr/m2 KF beslut 0,800 0 
Summa beslutat ram i KF 2015-12-21 89,836  
Löneökning, kapitalkostnad 2015 0,780 0 
Tim/ob 2016 och prisuppräkning 2016 0,534  
Omorganisationer -1,280 0 
Summa ram 89,870 87,870 
  
 89,498  

 
        

Ramförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2016
Budget 

2017 
Gata/mark: Bostadsanpassning (0,900 mnkr)            0,900 0,000 
Handlarrunda (ofinansierad idag 0,090 mnkr) 0,090 0,000 
Föreningen Grönskan (ofinansierad idag 0,700 mnkr) 0,700 0,000 
Leader (ofinansierad idag 0,170 mnkr) 0,170 0,000 
Utökning underhåll fastighet till 85 kr/m2 0,800  
Utökning av ram 2,660 0,000 
Fastighet: Översyn kaffet  -0,130   
Översyn taxor och avgifter -0,100   
Nedläggning ishall (halvårseffekt) -0,500 -1,000 
Minskat underhåll föreningen grönskan -0,200   
Neddragning av arbetskläder inom samhällsbyggnad -0,050   
Intäkt för föreningshyra    -0,060   
Lägre lokalkostnader (omfördela ram) -0,205 -1,000 
Omfördela inom KS  2,000 
Anpassning av ram -1,245 -2,000 
 Summa 1,450 -2,000 

 
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Samhällsbyggnad har fått kompensation för löneökning samt kapitalkostnader 2015 samt utdelning av pris- 
och tim/ob för 2016 på totalt 1,314 mnkr. Löneökningar för tillsvidare 2016 finns avsatta hos kommunchef 
och kapitalkostnader för 2016 finns avsatt centralt.  
 
Omorganisationer   
Samhällsbyggnad förs Näringsliv till Kommunchefens ansvar. Omfördelning av budget har även skett för 
lokaler och Städ mellan samhällsbyggnad och sektor Barn och utbildning samt sektor Stöd. 
 
Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2015-05-20.  
 
 Bostadsanpassning +0,900 mnkr 
Minst 3 år har denna verksamhet överskridit budget. Stor risk att den höga nivån ligger kvar. Behov att 
budgetera upp denna med 0,900 mnkr. 

 

 Handlarrunda  +0,90 mnkr 
Bussturen i Hedekasturen för att människor i trakten ska kunna handla etc. är inte finansierad och belastar 
verksamheten med 0,090 mnkr/år. Kommer att finansieras under 2016. 
 

 Föreningen Grönskan +0,700 mnkr 
Kostnaden för hyra i föreningens lokaler är delvis inte budgeterad. Detta var en besparingsförslag inför 
2014 med 0,700 mnkr. Ofinansierad under 2015. Kommer att finansieras under 2016. 

Ram 2016: 89,870 mnkr 
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 Leader +0,170 mnkr 
Medlemsavgiften för det nya Leader-programmet är bara delvis finansierat. 0,170 mnkr är inte finansierade. 
Neddragning beslutades inte genomföras 2016-2017 utan finansieras. 
 

 Utökat underhåll +0,800 mnkr 

Underhållet på våra fastigheter har varit eftersatt och måste öka, i ett först steg till 85 kr/m2. 

 Översyn kaffet (‐0,130 mnkr) 
Nästan alla arbetstagare och förtroendevalda berörs. 
 
 

 Översyn taxor och avgifter (‐0,100 mnkr) 
Avgift för arbetstagares lunch m.fl. måltider 
 
 Minskat underhåll föreningen grönskan (‐0,200 mnkr) 
 

 Neddragning av arbetskläder inom samhällsbyggnad Kläder (‐0,050 mnkr) 
Främst personal inom städ och park/skog. Lagstadgade kläder och utrustning kommer att köpas in. 
 
 Ishall (‐0,500 mnkr 2016) helårseffekt 2017 ‐1,000 mnkr (totalt ‐1,500 mnkr) 
Nedläggning alt. överlämnande till föreningen 
 
 

 Intäkt för föreningshyra (0,060 mnkr) 
Vissa föreningar disponerar kommunala lokaler året runt utan att erlägga hyra. Detta har inte reglerats. 
 

 Lägre lokalkostnader (omfördela ram) ‐0,205 mnkr/‐1,000 mnkr 
Se över samordningen av lokaler i kommunen. Inventering görs och samordning ska kunna ge minskade 
kostnader. Inte ha externa lokaler utan använda kommunens egna i första hand. 
 

Verksamhetsmål 
Samhällsbyggnad har tagit fram verksamhetsmål utifrån de tre resultatmål som Kommunstyrelsen har 
tagit fram utifrån två av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 
Näringsliv och arbete         

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling         
5.1  Resultatmål: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Andelen inköpta ekologiska livsmedel (utfall 2015 13,9%) 14,5%   15,5%   
Påbörja mätning av andelen närproducerade livsmedel  JA    -   
Andelen inköpta närproducerade livsmedel (Götaland)  -   >2016   

        
5.1.1 Verksamhetsmål:         
Öka andelen ekologiska livsmedel inom valda områden         
Mäta och utvärdera andelen närproducerade livsmedel          

 
Samhällsbyggnad och infrastruktur         
6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.         
6.1 Resultatmål: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Genomföra/undersöka nyttjandegraden/-tiden i kommunala lokaler  (JA/Nej) JA       
Förbättra nyttjandegraden jämfört med 2016 (%) 

-   
> 
år2016   

         
6.1.1 Verksamhetsmål:         
Genom inventering av lokalernas beskaffenhet och användning bättre kunna 
nyttja dem          
Presentera tillgängliga ytor när verksamheten efterfrågar         
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6.2 Resultatmål: Energianvändningen i kommunala lokaler ska minska  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Minska engergianvändningen (KWH/m2) < 162   < än 2017   
Öka andelen förnyelsebar energi (%) > 95   > än 2016   

        
6.2.1 Verksamhetsmål:         
Genom energieffektivisering förbättra energianvändningen i kommunala 
lokaler         
Konverta anläggningar till förnyelsebar energi         

Framtid 
Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär en 
kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars vore fallet. 
Inom sektorns verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent personal. Inom 
tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten med andra kommuner. 
 
Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter bör även framöver vara god 
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Sektorn för Vård och Omsorg 

Ekonomisk ram 

 
 
 
Ekonomisk ram År 2016 År 2017 
Budget 2015 122,625 127,005 
Tillfälligt kommunbidrag 2014, ska åter till KF 2015 
 -3,000  

Utökning/anpassning tilldelad ram                                    +0,640 +3,640 0,830 
Beslutat ram i KF 25/6-2015 123,265 127,835 
Löneökning, kapitalkostnad 2015 2,800 0 
Tim/ob 2016 och prisuppräkning 2016 0,520 0 
Omorganisationer 0,420  
Summa ram med utfördelning uppräkning  127,005 127,835 
  
Summa ram  127,005 127,835 

 
 

Ramförändringar Drift År 2016 År 2017 
Volymökningen hemtjänst (2000 behov+3000 (de medel som åter KF) 5,000 2,000 
Volymökning hemsjukvård 1,200   
Ökade behov av hjälpmedel 1,000   
Digitala trygghetslarm 0,150 0,200 
Utökning av ram, mnkr 7,350 2,200 
Minska mertid, övertid och vikarietillsättning -1,800   
Bromsa/avveckla heltidsuppdraget (-0,400) 0,000   
Översyn/förändring bemanningsenheten (-0,400) 0,000   
Handlingsplan på minskad ohälsa 2 % enheter -0,800   
Kvalitetsnivå hemtjänst/trygg hemgång -0,700   
Minska icke lagstyrd verksamhet genom samordning (-0,800) 0,000   
Riktade insatser till anhöriga (-0,070) 0,000   
Arbetskläder ökad budget lagkrav (S+C+Mp) +0,200   
Översyn av organisationen stöd/vård och omsorg dela 
enhetschefstjänst. -0,610   

Uppsägning 2,74 heltider år 2017 (1,37 mnkr) 0,000 -2,200 
Omfördelning inom KS lättnad för obalans -2,200 med 0,830 mnkr  0,830 
Anpassning av ram -3,710 -1,370 
Summa utökning ram 3,640 0,000 
 

Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Vård och omsorgs har fått kompensation för löneökning samt kapitalkostnader 2015 samt utdelning av pris- 
och tim/ob för 2016 på totalt 3,320 mnkr. Löneökningar för tillsvidare 2016 finns avsatta hos kommunchef 
och kapitalkostnader för 2016 finns avsatt centralt.  
 
Omorganisationer  
Omfördelning av Socialchefslön 0,420 mnkr mellan Sektor Stöd och Omsorg. 
 
Verksamhetsförändring 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2015-05-20. 

 Utökade behov 7,350 år 2016 och 2,200 mnkr 2017. 

Behovet av vård och omsorgsinsatser har ökat rejält under 2014 och förväntas inte minska framöver då 
antalet äldre ökar och allt fler vårdas i hemmen. Då man inte tagit höjd för volymökningen i budget så 
beräknas VO göra ett underskott även 2015. Det är framförallt behovet av hemtjänst och hemsjukvård som 
ökat men det har även varit ett hårt tryck på korttidsplatser. Det har varit överbeläggning på korttid under 
i stort sett hela 2014. När fler vårdas i hemmet med allt större vårdbehov ökar behovet även av andra 
insatser som sjukgymnastik, hjälpmedel, bostadsanpassning, växelvård etc. Bemanningen har inte 
förstärkts i samma omfattning som behoven ökat därför har arbetsbelastningen för flera yrkesgrupper varit 
mycket hög. Särskilt hemsjukvårdens sjuksköterskor har haft en besvärlig arbetssituation med 
underbemanning och svårigheter att rekrytera som inneburit mycket övertidsarbete och flera sjukskrivningar 
men även inom hemtjänsten har personalen arbetat mycket dubbelpass och extrapass med 

Ram 2016: 127,005 mnkr 
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övertidsersättning. Som för övriga sektorer har Vård och omsorg en tuff situation med hög arbetsbelastning 
för både chefer och medarbetare.  

De allra flesta som bor på våra särskilda boenden idag har en demenssjukdom eller annan kognitiv svikt 
som behöver hjälp och stöd av personal i stort sett hela tiden för att klara sin vardag. Många är också 
svårt sjuka och behöver mycket sjukvårdsinsatser. Att minska bemanningen ytterligare på särskilda 
boenden känns näst intill omöjligt utan att det skulle medför allvarliga konsekvenser för de boende och för 
personalen, då det redan idag är svårt att upprätthålla en god kvalitet och en god arbetsmiljö.  
De beslutade lokala värdighetsgarantierna är redan idag svåra att leva upp till och kommer bli ännu svårare 
med sänkt bemanning. De få verksamheter som inte är direkt lagstadgade och är av förebyggande karaktär 
är nödvändig för att på sikt minska behov och kostnader. Skulle dessa avvecklas helt kommer man sannolikt 
nästan omgående se ett ökat behov av hemtjänst, korttidsplatser och särskilt boende.  
 
 Minskad övertid, mertid och vikarietillsättning 
Att inte bemanna upp vid personalens frånvaro innebär ökad arbetsbelastning och risken för misstag och 
missförhållanden i vården ökar. Redan idag skrivs fler Lax Sarah och lex Maria rapporter. Det blir svårt för 
personalen att ha god uppsikt och ge en säker vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Risk 
att beviljad hemtjänst inte alltid kan verkställas fullt ut. Om man minskar bemanningen ytterligare finns 
risk för att det även blir allvarliga brister i vården. Redan idag har klagomål, avvikelser och Lex Sarah 
rapporter ökat som bla visar brister i tillsyn och omvårdnad.  
 
 Se över kvalitetsnivåer  
Munkedals kommun har fina och höga resultat när det gäller vad de äldre tycker om äldreomsorgen, 
särskilt högt ligger upplevelsen av bemötande, trygghet och förtroende för personal. När det gäller sociala 
aktiviteter, ensamhet och utevistelse är resultaten betydligt lägre. Kommunstyrelsen har beslutat flera 
kvalitetshöjande åtgärder som kan behöva omprioriteras om åtgärder måste vidtas som sänker 
kvalitetsnivåer. De vägledande bestämmelserna för biståndshandläggningen anger vad som är ”skälig 
levnadsnivå” i Munkedals kommun. 
 
 Utredning av ledningsstrukturen inom VO och Stöd ‐0,610 mnkr  
Optimera linjeorganisationen inom dessa två sektorer i syfte att kunna dra ned på ngn chefstjänst. Bygger 
på ett gränsöverskridande tänk inom båda sektorerna som behöver utredas. 
 
 Arbetskläder ökad budget lagkrav (S+C+Mp) 0,200 mnkr. 

Verksamhetsmål  
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. Kommunstyrelsen har tagit 
fram 6 resultatmål för vård och omsorg utifrån 3 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 

4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de 
får de stöd som behövs, när det behövs utifrån behov   
Boende för äldre + Stöd till personer med demenssjukdom         
4.1  Resultatmål:  Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det 
ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 80%   84%   
Antal miljöanpassningar 5   10   
Andel personal med eftergymnasial demensutbildning  50%   50%   
Andel tillls vidareanställd personal som genomfört demens-ABC  100%   100%   
          
4.1.1 Verksamhetsmål:         
Förbättra boendemiljön så att den underlättar för personer med 
demenssjukdom eller annan kognitiv svikt         
Alla nyanställda inom Vård och Omsorg ska under sitt första halvår ha 
genomgått Svenskt demenscentrums webbutbildning "Demens ABC"         
Utvekla demensnätverken för undersköterskor         

Stöd till anhöriga          
4.2  Resultatmål: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån 
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens 
verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare 4   4   
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4.2.1 Verksamhetsmål:         
Utbilda stödpersoner i hemtjänsten som kan vara ett stöd till personer med 
demenssjukdom och närstående         
Personalen ska stödja den enskilde i att hålla kontakt med anhöriga och 
vänner         
Anhöriga/närstående ska känna sig välkomna i mötet med oss, ges 
möjlighet till delaktighet och uppleva att dom får ett bra bemötande     

 
Organisation och samverkan         
4.3  Resultatmål: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till 
en fungerande samverkan – internt och externt, för att genom detta kunna 
utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Återinläggning på sjukhus < 7 %   < 5%   
Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsbesked (KLARA statistik)  3,5   3   
Aktiviteter i samverkan med andra kommuner 2   4   
          
4.3.1 Verksamhetsmål:         
Förbättra tvärproffesionell samverkan för att möta särskilda behov inom 
VO, LSS, psykiatri          
Vidareutveckla samverkan med Närhälsan kring personer med demens         
Samverkan inom SML och IT-enheten utveckla eHälsa och 
välfärdsteknologin inom omsorgen     
Samverka med föreningar och frivilliga för ett bredare utbud av aktiviteter 
och gemenskap     

 
Boende för äldre (samhällsbyggnad)         
6. Inriktningsmål: Kommunen kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur   
6.1  Resultatmål: Förbereda och planera för  Äldrecenter för att möta ett 
ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Påbörjad detaljplan (Aktivitet)  ja   -   
          
6.1.1 Verksamhetsmål:         
ÄO övergripande: Förbereda och planera för  Äldrecenter          

 
Medarbetare, ledarskap och kompetensförsörjning         
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, 
jämställdhet och mångfald.   
8.1  Resultatmål: Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna 
gemensamt arbeta för att skapa ett en god arbetsmiljö och minskad 
ohälsa År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Andel anställda med utbildning  99%   100%   

Sjukfrånvaro 

minskande 
0,5 %från 

2015 
  

minskande 
0,5 %från 

2016 
  

Personalomsättning omsorgspersonal särskilt boende och hemtjänst  18%   15%   
          
8.1.1 Verksamhetsmål:         
Organisationen ska skapa förutsättningar för medarbetares engagemang 
och delaktighet i utvecklingsprocesser         
Tydlliggöra utvecklingsmöjligheter och möjliga karriärsvägar     

 
8.2 Resultatmål: Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i 
äldreomsorgen – så att fler ser vård- och omsorg som ett attraktivt 
arbetsområde och vill utbilda sig År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
minskad introduktionstid < 2015   < 2016   
antal elever/praktikanter >2015   >2016   
Fler utbildade praktikhandledare på enheterna  >2015 >2016   
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8.2.1 Verksamhetsmål:         
Enheterna inom vård och omsorg ska erbjuda elever bra och lärorika 
praktikplatser         
Vård och omsorg ska ha en övergripande strategi för vikariehantering och 
arbeta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan     
Arbeta fram ett tydlig introduktionsprogram för samtliga professioner inom 
VO     

Framtid 
Antalet äldre över 80 år i Munkedals kommun kommer öka under perioden 2015-2025 och kommer 
sannolikt innebära ett ökat omsorgsbehov. Mycket tyder på att det också kommer bli svårare och förenat 
med stora kostnadsökningar att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. Munkedal har stora 
pensionsavgångar de närmsta åren bland personalen inom äldreomsorgen. I det gap som uppstår kan 
välfärdsteknologi bidra till att frigöra tid för personal åt sådant som verkligen kräver mänskliga kontakter.  
En sund utveckling av välfärdsteknologi inom kommunens äldreomsorg är en viktig strategisk satsning i 
det förebyggande arbetet. 
 
Redan nu påverkar de demografiska förändringarna behovet av kommunala insatser. Äldreomsorgen är en 
nationell utmaning som förväntas ställa stora krav på kommunerna. En föränderlig åldersstruktur utmanar 
kommunernas befintliga omsorgsfunktioner och förändrade förväntningar och krav från medborgare ger 
upphov till frågor som nuvarande organisationer har svårt att hantera.  
Det är angeläget att utarbeta en strategi för hur kommunen ska utveckla äldreomsorgens organisation, 
struktur och finansiering. 
 
Det är viktigt att arbetet med att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre kommer igång för att 
klara framtidens behov. Eftersom övervägande av de som ansöker om särskilt boende är personer med 
demenssjukdom eller annan kognitiv svikt är det angeläget att anpassa boendemiljö och bemanning efter 
dessa behov. Det ökade antalet ansökningar innebär att vi behöver arbeta i flera steg med att skapa fler 
boendeplatser. Vi behöver hantera det akuta behovet av platser men också jobba med en långsiktig plan.  
Det finns flera anledningar att satsa på ett hälsofrämjande arbete bland äldre.  
 
Äldre som bor ensamma och har ett svagt socialt nätverk löper ökad risk att drabbas av sjukdomar jämfört 
med äldre som inte är socialt isolerade. Genom att stärka samarbetet med det lokala föreningslivet och 
intresseorganisationer kan fler möjligheter till gemenskap och aktiviteter växa fram i närmiljön. Frivilliga 
insatser av och för äldre är ovärderliga för att stärka de sociala banden i närsamhället och motverka 
ensamhet. 
 
Den genomlysning som pågår av både hemtjänst och hemsjukvård är viktigt för att på olika sätt försöka 
hitta sätt att organisera och hitta åtgärder som kan bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet som 
erbjuder rätt stöd i rätt tid. I genomlysningen är det också viktigt att beakta personalens arbetssituation 
för att minska sjukfrånvaro och möjliggöra en framtida rekrytering. 
 
En verksamhet med god kvalitet och en väl fungerande arbetsmiljö kräver ett bra och närvarande 
ledarskap. Flera enhetschefer har en mycket hög arbetsbelastning och inga bra förutsättningar för att 
utöva sitt ledarskap på ett bra sätt. Att satsa på bättre förutsättningar för chefer kan bidra till bättre 
kvalitet, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och lägre kostnader. 
 
I samband med att det analoga telenätet är på väg att släckas ned har vi redan idag svårigheter att 
erbjuda säkra trygghetslarm. En upphandling av digitala trygghetslarm kommer ske tillsammans med flera 
andra kommuner och är en omfattande och samhällsviktig satsning och som ställer stora krav på 
fungerande teknik och en säker hantering.  
 
Sammanfattningsvis är det ett antal strategiskt viktiga och angelägna områden som kommunen behöver 
fokusera på för att kunna möta det ökade behovet av vård och omsorg. Det handlar om strukturella 
förändringar som kräver tid, mod och engagemang för att kunna genomföras. Genom att satsa på en 
utveckling av generella insatser kan man minska de individuella insatserna. Det är också nödvändigt att ha 
stort fokus på samverkan, både internt och externt. Det är viktigt att se hur man kan samverka med andra 
aktörer och andra kommuner när det gäller vissa funktioner och verksamheter. Samverkan med brukare, 
frivilliga, intresseorganisationer är också en viktig uppgift för kommunen.  
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  Sektorn för Stöd                                                                                       

Ekonomisk ram 

 
 
 
Ekonomisk ram, mnkr År 2016 År 2017 

Budget 2015 84,137 89,961 
Anpassning ram (återställande) -6,600  
Utökning verksamhetsförändring ram 12,275 -1,000 
Anpassning ram -2,161  
Beslutat ram i KF 25/6-2015 87,651 88,961 

Löneökning, kapitalkostnad 2015 1,254 0 
Tim/ob 2016 och prisuppräkning 2016 0,711  
Omorganisationer -0,754 0 
Summa  88,861 88,961 
Utökning verksamhetsförändring ram, beslutad ram i KF 
21/12-15  1,100  

Summa ram 89,961 88,961 
 

Ramförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2016
Budget 

2017 
LSS-boende: Allmänna vägen  1,800   
Barn och unga institutionsvård (idag ofinansierad) 4,100 -1,025 
Familjehem (idag ofinansierad) 2,500 -0,625 
Soc. sekreterare (idag ofinansierad) 2,300   
Sysselsättning: ökning deltagare multifunktionshinder 
(2016: 1,575, 2017: 1,150) 1,575 1,150 

Utökning verksamhetsförändring ram, beslutad ram i KF 
21/12-15 1,100  

Utökning av ram 13,375 -0,500 
allmänna vägen: se över nattbemanning  -0,590   
Habersättningar/omsorgsersättningar (-0,130) 0,000   
Prövning återbesättning avg.handläggare -0,220   
Nedläggning av alla verksamheter som inte är lagstyrda (-
1,830) 0,000   

Uppsägning av lönebidragsanställda (-0,440) 0,000   
Korttidsboende i egen regi -0,200 -0,500 
Struktur biståndsbedömning inkl. kvalitetsnivåer -0,300   
Uppsägning av 17 heltider inom sektorn (-8,565) 0,000   
Sänkt personaltäthet grupp-/servicebostad 2,0 tjänst -0,851   
omfördelning inom ks 0,000 1,000 
Anpassning av ram -2,161 0,000 
Summa utökning ram 11,214 -1,000 

   
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Sektor Stöd har fått kompensation för löneökning samt kapitalkostnader för 2015 med 1,254 mnkr samt 
utdelning av pris- och tim/ob för 2016 på totalt 0,711 mnkr. Löneökningar för tillsvidare 2016 finns avsatta 
hos kommunchef och kapitalkostnader för 2016 finns avsatt centralt och fördelas ut när avtalen är klara 
och investeringarna aktiverade. 
 

Omorganisationer  
Omfördelning mellan sektor Stöd och Vård och Omsorg av Socialchefslön -0,420 mnkr, lokalförändringar 
-0,273 mnkr samt städ -0,061 mnkr. 
 
Verksamhetsförändring  

Utökningar: 13,375 mnkr  

Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2015-05-
20. 

 

Ram 2016: 89,961 mnkr 

50



30 
 

 LSS‐boende: Allmänna vägen 1,800 mnkr 
Personal förstärkning på allmänna vägen då en ny brukare kommer flytta in i verksamheten från den 1/7 
2015. Brukaren har stora funktionshinder vilket medför att personalstaten behöver utökas. 
 
 

 Barn och unga institutionsvård 4,100 mnkr 
Barn och unga institutionsvård köpta platser är idag ofinansierad i budget. IFO behöver tillskott i budgeten 
för att få budget i balans. Kommunen har stora utredningskostnader avseende familjer med barn där 
kommunen idag är tvungen till att köpa dessa tjänster. IFO förbereder en utredningsverksamhet på 
hemmaplan där syftet är att få bra utredningar med god kvalité och att dämpa kostnaderna avseende 
utredning av familjer. Dock är det viktigt att poängtera följande! Vissa utredningar där IFO bedömer att 
det föreligger en fara för hot och våld och sexuella övergrepp där måste kommunen fortfarande köpa dessa 
tjänster då det föreligger ett skyddsbehov 24/7. Kommunen (IFO) skall starta upp hemmaplanslösningar 
avseende utredning av familjer med barn och ungdomar med planerad start maj 2015. Familjebehandlare 
övrig IFO organisation.Föräldrar och barn kan vistas i Munkedals kommun vilket i sig är positivt. Barnen 
kan vistas i sin vanliga skolmiljö. 
  

 Familjehem 2,500 mnkr 
Kommunen har idag en underfinansierad budget avseende kostnader för familjehem. 
Kommunen har varit tvungen till placeringar både genom Sol och LVU och det har varit i vissa fall 
familjer med flera barn. Utifrån det stora behovet av familjehem så har kommunen i vissa fall varit 
tvungen till att placera i köpta/ färdigutredda familjehem vilket i sig är ett dyrare alternativ än att 
kommunen själv anskaffar och utreder familjehem. Tyvärr har mängden/volymen ökat så mycket att IFO 
organisation inte har hunnit med i denna process.  Intern omorganisation pågår för att förstärka på 
utredningssidan gällande familjehem. I detta ligger också ansvaret att kommunen följer upp sina 
familjehem regelbundet och ger dem bra handledning i sitt arbete som familjehem. Planen är att 
kommunen i största möjliga mån skall ha egna utredda familjehem i syfte att få en bättre kvalité och bra 
familjehem till en lägre kostnad.    
 

 Soc. sekreterare (idag ofinansierad) 2,300 mnkr 
Socialsekreterare 3 tjänster som idag är ofinansierade via KF beslut i vintras. 

 
 

 Verksamhetsförändring LSS dagligverksamhet 1,575 mnkr 
Ökande behov inför 2016 och 2017. Nya ungdomar med stora funktionshinder som kommer bli inskrivna 
på daglig verksamhet. 

 
En översyn av myndighetsutövningen skall påbörjas inom stöd, varav LSS området är en del i denna 
process. Syftet är att få fram ett resursfördelningssystem där kostnaden på individnivå skall kunna följas 
på ett mer kvalitetssäkert sätt. Skall också tas fram vägledande bestämmelser inom LSS området som 
mer skall beskriva vilken kvalitetsnivå som skall råda inom Munkedals kommun avseende LSS. Detta arbete 
får dock ta sikte på att vara klart till år -16. En översyn av organisation/arbetsledning kring 
biståndsenheten bör göras då biståndsbedömarna är i stort behov av arbetsledning/uppföljning i sin 
myndighetsutövning. I nuvarande organisation är sektorchef tillika enhetschef för biståndsenheten.  
 
Anpassningar -2,161 mnkr 

 IFO 1,100 mnkr  
Två projektanställningar 1,0 tjänst för missbruk vuxna samt 1,0 tjänst försörjningsstöd. Detta enligt beslut 
i KS 2015-06-10 § § 119, 120. Kommunfullmäktige gav utökad ram till Kommunstyrelsen och utdelning 
för två år till sektor Stöd. År tre ska medlen tillbaka till kommunstyrelsens förfogande. 
 

 Allmänna vägen: se över nattbemanning ‐ 0,590 mnkr 
I dag finns det på natten två personal på Dinglegården och en sovande jour på Allmänna vägen. Den 
sovande jouren ansvarar för fyra brukare. Det pågår en succesiv inflyttning av en brukare som kommer 
att bo på heltid på Allmänna vägen från och med 1 juli. Den nyinflyttade har stort vårdbehov, är kraftigt 
utåtagerande och kräver separat personal dygnet runt. Hon har/kommer att ha en egen sovande jour i 
sin lägenhet. 
Utifrån de juridiska kraven så måste det finnas två personal på Dinglegården samt minst en personal på 
Allmänna vägen. Från Dinglegården kan en personal under kortare akuta tillfällen lämna sin enhet, vilket 
inte personalen på allmänna vägen kan göra. Där måste någon alltid vara närvarande.  
 
Bemanning 
I utredningen ”Samverkan kring nattbemanning mellan sektor Stöd och sektor Vård och Omsorg” från 
2015-03-10 föreslås den bemanning som finns idag, dvs. två personer på Dinglegården och en sovande 
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jour på Allmänna vägen, från 1 juli två sovande jour. En av de sovande jourerna är helt avsatt till den 
nya boende som flyttar in, vars behov kräver ständig tillsyn, och kan därför inte samordnas med övriga. 
Personalen sover också inne hos brukaren. Den andra sovande jouren sover i ett personalutrymme. Den 
samordning som kan ske är att den sovande jouren vid behov kan kalla på personal från Dinglegården 
istället för att ringa på Nattpatrullen. 
 
Förändring  
För att ändå på något sätt kunna effektivisera verksamheten finns möjligheten att flytta sovplatsen för 
den sovande jouren till kontoret. Det blir trångt men med en effektiv möblering är det möjligt. Då lösgörs 
en lägenhet som kan hyras ut till ytterligare en boende. Det finns dock vissa förutsättningar för att detta 
skall fungera. Se nedan under ”Begränsad inflyttning”. Planeringen är att Dinglegårdens nattpersonal 
skall täcka upp behov som uppstår på allmänna vägen under nattetid. Allmänna vägen har kvar sin 
sovande jour som baspersonal under natt.  Planeringen är att detta skall träda ikraft den 1/7-2015. 
 
Begränsad inflyttning 
Enligt socialstyrelsens riktlinjer bör ett gruppboende ha tre till fem boenden och de påpekar också att 
gruppens sammansättning är viktig för att skapa en gemenskap för de boende. Ett gruppboende kan 
vara större men då ökar vikten av, om inte en homogengrupp, så åtminstone en fungerande gemenskap.  
Den nya lägenheten som tas fram kan, utifrån ovanstående, inte hyras ut till ytterligare en person med 
utåtagerande beteende. Det skulle annars allvarligt riskera vård och boende för övriga hyresgäster. 
 
Utredning  
Den nya hyresgästen behöver en grundlig medicinsk utredning för att man skall kunna sätta in rätt 
vårdinsatser. Därefter kan förhoppningsvis hennes utåtagerande och självdestruktiva mönster brytas. 
 

 Prövning återbesättning avg. handläggare som går i pension under våren 2016. 
Biståndsenheten/avgiftshandläggare. Översyn av tjänsten. Noggrann översyn av uppdraget behöver 
genomföras. 

 

 Korttidsboende i egen regi ‐0,200 mnkr 
Starta upp korttidsavlösning under helg. Planering är att genomföra detta i kommunens befintliga lokaler 
och i samverkan med skola. Syftet är att använda befintlig personal inom både skola och stöd.  Personal 
inom skola/stöd. En kvalitetshöjning då brukarna erhåller samma personal som har kunskap/kännedom 
om den enskilde brukaren.  
 

 Struktur biståndsbedömning inkl. kvalitetsnivåer ‐0,300 mnkr 
Arbetsledning/chef skall tillsättas till enheten 0,50 ÅA. Tillsättningen sker med befintlig personal inom 
förvaltningen. Konsult skall utreda/genomlysa beslut som är tagna av handläggare/myndighetsutskott i 
syfte att få en bild av kvalitetsnivåerna inom lagrummen Sol och LSS. Resultatet kan ge anledning till att 
revidera vägledande bestämmelser inom SoL och LSS.  Tillsättning av arbetsledare/chef är en strategisk 
åtgärd för att kunna följa biståndshandläggarnas beslut och vara arbetsledare i det vardagliga arbetet på 
enheten. Under hösten kommer insatsen vara tillfällig då organisationen inom stöd behöver ses över i sin 
helhet och därefter får vidare beslut tas i frågan av kommande chef för sektor stöd. 
 
Bättre kvalité/rättssäkerhet då målet är att kunna följa upp varje enskild individ med en större kontinuitet 
och där den enskilde handläggaren har utrymme för att diskutera ärende med arbetsledare/chef i syfte att 
få en högre kvalité i besluten och som går i linje med goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå. 
 
 Uppsägning av 2,0 åa inom gruppboende/serviceboende ‐0,851 mnkr 
Inom Sektor stöd. Neddragning av personaltätheten på gruppboende/service boende inom LSS. 
Personal på gruppboende/service boende inom LSS. 

Verksamhetsmål 
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. 
Kommunstyrelsen har tagit fram 6 resultatmål för sektor Stöd utifrån 4 av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål.  
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Utbildning          
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt   
3.1  Resultatmål:  Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 
sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att 
kunna begära en individuell plan.  100%   100%   
     
3.1.1 Verksamhetsmål:         
Utvecklad samverkan med varje individ/brukare, myndigheter och andra 
aktörer.         

 
3.2  Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 

År 
2016   

År 
2017   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100%   100%   

        
3.2.1 Verksamhetsmål:         
Samarbete med andra aktörer för att ge individuell utbildning         

 
3.3  Resultatmål: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i 
syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller 
senarelägga mer omfattande insatser. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn 4 300      
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 200      
Barn i familjer med ekonomiskt bistånd/ekonomiskt utsatta barn % 4,5%      
Unga vuxna med försörjningsstöd % 8,0%      
          
3.3.1 Verksamhetsmål:         
Utveckla hemmaplanlösningar för att säkerställa kvalitet och effektivare 
resursutnyttjande Att minska kostnaderna för placeringar på institution och 
familjehem         

 
4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det 
stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov.   
4.1  Resultatmål: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika 
individers specifika behov.  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 
(10 delfrågor om kvalitet) 72%   75%   

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov Ja   -   
Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering -   Ja   
          
4.1.1 Verksamhetsmål:         
Utreda möjligheten för boende inom stöds insatser att ha möjlighet till 
internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten         

Säkerställa att varje enhet arbetar med utbildning och arbetssätt som 
anpassas utifrån individens insatsnivå         
Kvalitetsmått och nivågruppering implementeras i verksamheterna.          
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5. Inriktningsmål: Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling     
5.1  Resultatmål: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 
försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens 
olika sektorer.  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Antal OSA anställningar  10 st      

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal 
praktikplatser (KAS) Budget till 20 platser 40 platser  KF 

Enligt 
KF´s 

tilldelning      
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
A. Börjat arbeta, andel (%) Kommunal arbetsmarknadsstatistik KAS 10      
Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten. (Antal platser) 9     

        
5.1.1 Verksamhetsmål:         
Bereda verksamheterna för att kunna ge stöd och kunna ta emot praktikanter.         

 
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 
som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 
mångfald          
8.1  Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera 
socialsekreterare (adekvat personal?) År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Handlingsplan för rekrytering av socialsekreterare Ja       
Antal anställda som genomgått validering eller vidareutbildning 45   60   
Minska sjukfrånvaron till 7,5%   7%   
    
8.1.1 Verksamhetsmål:         
Arbeta med implementering av kommunens rehabiliteringsplan.         
Marknadsföra kommunen som den goda arbetsgivaren.         

Framtid 
IFO: Vi ser fortsatt hög nivå avseende barnavårdsanmälningar. Vilket kommer medföra fortsatt höga 
kostnader inom området. Utifrån att enheten har vuxit väldigt snabbt under flera år så är behovet av att 
se över hela organisationen ett prioriterat område både på chefsnivå och arbetsledarnivå samt 
funktionsnivå. Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare kommer fortsatt vara en stor utmaning för 
kommunen samt hur kommunen skall kunna hålla kvar socialsekreterarna i kommunen. Vi ser att den 
ökande flyktingströmmen kommer medföra ökad belastningen på IFO rent generellt både på barnsidan och 
försörjningsstödssidan.  
 
PUT Boende/team norra Bohuslän. PUT boendet står inför stora utmaningar då volymen av 
ensamkommande bedöms komma öka under kommande år pga. de oroshärdar som finns i omvärlden. 
Först och främst behöver kommunen ta fram boende alternativ utifrån HVB standard då nuvarande boende 
förmodligen inte upprätthåller den standarden. Det är också viktigt att alla våra ungdomar inom PUT 
verksamheten får tillgång till egna boenden när de bedöms vara redo för detta. Den frågan bör ske i 
samråd med Munkbo och eventuellt privata hyresvärdar i kommunen. När det gäller ensamkommande 
teamet som arbetar rent geografiskt från Tanum idag så behöver kommunen fundera över om man skall 
ta hem dessa socialsekreterare till kommunen inför framtiden. Finns behov av att bygga/anskaffa byggnad 
som kan fungera som HVB boende för målgruppen ensamkommande. Förvaltningens bedömning är att 
nuvarande boende inte följer de normer som gäller för ett HVB boende. 
När det gäller flyktingmottagandet i kommunen så behövs det tas fram en integrationsplan för hela 
kommunen där det framgår vem som ansvarar för vad och hur kommunen vill arbeta med denna fråga 
inför framtiden. De ökande flyktingströmmarna kommer påverka hela kommunen i avseende av behov av 
förskoleplatser/grundskoleplatser och annan vuxenutbildning. Ökande behov av arbete/sysselsättning och 
på sikt kanske hemtjänst och annan äldreomsorgs verksamhet berörs av det ökande flyktingmottagandet. 
Kommer också ställa krav på infrastruktur och behov av boende i kommunen. 
 
LSS/socialpsykiatri 
Vi bedömer en volymökning inom området rent generellt. Vi ser att behoven av boende inom LSS kommer 
öka och att boendestödet har ökat kontinuerligt de sista åren. När det gäller LSS boende så behöver en 
planering göras för att se över strukturen i alla boende idag och eventuellt planera för ytterligare boende 
inom området. Kommunen bedöms få nya målgrupper och enskilda individer där vissa har 
multifunktionshinder som kräver hög personaltäthet och där boende och daglig verksamhet behöver 
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individanpassas på bästa sätt runt den enskilde men också att det finns utrymme för personliga hjälpmedel. 
Vi ser också att våra chefer behöver avlastning med arbetsledning/metodutveckling på alla våra boende 
idag. Ett sätt att tillgodose dessa behov är att föra in verksamhetspedagoger inom våra boende och daglig 
verksamhet. När det gäller korttidsboende inom LSS så behöver kommunen se om det är möjligt att 
ekonomiskt att driva en sådan verksamhet i egen regi. Resursfördelningssystem inom LSS behöver tas 
fram. Kommer bli lättare att beräkna personalkostnader etc. när kommunen skall verkställa nya beslut 
eller fatta strategiska beslut som tillexempel nya boende för målgruppen. 
 
Biståndsenheten 
ÄBIC och ICF skall implementeras inom all äldreomsorgsverksamhet under kommande år. Syftet är att 
införa en enhetlig metod i hela Sverige och då oavsett var man bor i Sverige så skall man vara garanterad 
samma vård och omsorg. Syftet är också att kvalitetssäkra vård och omsorg i kommunen. När det gäller 
införandet av individuell bedömning för alla boende på särskilt boende så har den reformen skjutits upp 
på obestämd framtid av regeringen då det föreligger en oklarhet kring hur den reformen skall finansieras. 
När det gäller biståndsenhetens organisatoriska tillhörighet så finns det idag ett stort frågetecken då den 
enheten ligger direkt under sektorchef vilket innebär att sektorchefen idag är chef över sig själv i 
myndighetsutövningen men också chef för verkställigheten inom sektorn. En direkttansvarig chef kan 
bättre styra och leda denna verksamhet och speciellt kring uppföljning av beslut och 
verksamhetsutveckling inom området. 
 
Allmänt: Sektor Stöds organisation behöver ses över då nuvarande organisation inte är optimal utifrån 
uppdraget. Rapport från Public partner konstaterar detta i en rapport som är redovisat till KF. 
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Sektor för Barn och utbildning 

Ekonomisk ram 

 
 
 
Ekonomisk ram År 2016  År 2017 

Budget 2015 183,703 198,841 
Utökning/anpassning tilldelad ram +2,904 +2,770 
Beslutat ram i KF 25/6-2015 186,607 201,611 
Löneökning, kapitalkostnad 2015 3,294 0 
Tim/ob 2016 och prisuppräkning 2016 0,689  
Omorganisationer 8,251 0 
Summa  198,841 201,611 
  
  

 

Ramförändringar Drift, mnkr 
Budget 

2016
Budget 

2017 
Ökat antal barn i fritidsverksamhet 0,980 0,160 
Ökat antal barn i förskolan 0,070 0,810 
Ökat antal barn i grundskolan 0,550 0,300 
Ökat antal barn gymnasieskolan, Interkom ersättning 0,450 0,450 
Prisökning Västtrafik 5 % per år 0,220 0,230 
Utveckling/uppföljning/aktivitetsansvar barn/ungdomar tom 
24 år 0,420 0,000 

Särskolan minskade intäkter Interkom ersättning 1,020 1,020 
Särskolan minskning personal -0,150 -0,150 
Utökning av ram 3,560 2,820 
Avsluta musikskolans verksamhet (2,014)                               0,000   
Halvering av Musikskolan samt avgiftshöjning (-0,880) 0,000   
Avveckla vårdnadsbidrag                                                        -0,656   
Biblioteksfilialerna bort, kräver utredning (-0,628)                    0,000   
Minska antalet elevassistenter med 2,0 tjänster (0,6 tj år -16 
-0,262 och 1,4 tj år -17 -0,638) 0,000 -0,638 

Minskad personaltäthet Fritids 23,65 barn/heltid från 2015 
21,5 barn/heltid   -0,986 

Minskad personaltäthet i förskolan 0,027/avd., 2,9 pers/avd.  -0,226 
Minskad lärartäthet 0,2 per åk, grundskolan åk 1-9  -0,463 
Minskad lärartäthet 0,2 grundskolan förskoleklass  -0,112 
Avveckla Barn och utbildnings del i Stödteamet 
specialpedagogen(förebyggande arbete)                                   -0,395 

Ökat KB för att slippa neddragning 2017 2,820 omfördela 
inom KS kvar anpassning netto -0,050 mnkr   2,770 

Anpassning av ram -0,656 -0,050 
Summa utökad ram 2,904 2,770 

 
Löneökning, prisuppräkning samt kapitalkostnader 
Sektor Barn och utbildning har fått kompensation för löneökning samt kapitalkostnader för 2015 med 3,294 
mnkr samt utdelning av prisökning för 2016 på totalt 0,689 mnkr. Löneökningar för tillsvidare 2016 finns 
avsatta hos kommunchef och kapitalkostnader för 2016 finns avsatt centralt. 
 
Omorganisationer  
Budget för Tillväxt och Kultur 9,295 mnkr minskat med besparing av tjänster, Chef 100%, Bibliotek 50%, 
stugan 50%, med 1,005 mnkr samt städ och lokalkostnader med 0,039 mnkr. 8,251 mnkr överförs till BoU. 
Övrig budget under Tillväxt och kultur går 0,170 mnkr till Kommunchef och Näringsliv medan Folhälsa och 
Web går till Adm med 0,921 mnkr.  
 
Risk- och konsekvensbeskrivningar finns redovisade i kommunstyrelsen budgetskrivelse 2015-05-20. 

 

Ram 2016: 198,841 mnkr 
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Munkedals kommun har redan sedan 2012 fler barn per årsarbetare i förskola, grundskola, på fritidshemmet 
och i gymnasieskola än andra jämförbara kommuner. Problem finns redan nu att i skolorna på orterna utanför 
centralorten, enligt det resursfördelningssystem kommunen använder, klara att få utlagt den timplan som 
anges enligt skollagen. Det betyder att dessa småskolor inte kan ge eleverna den undervisningstid de ska ha 
enligt skollagen. Med ytterligare neddragning på personalsidan inom sektor barn och utbildning kommer barn 
och elever inte att få lagstadgad rätt till undervisning på de små skolorna. Barn och elever i kommunen 
kommer att få minskade möjligheter att nå målen som anges i styrdokumenten och att föräldrar därför väljer 
att flytta barns elevpeng till skolor i andra kommuner (fria skolvalet). Risker föreligger också för lärarflykt till 
andra kommuner. Vidare kan en minskning gällande personaltätheten innebära att Munkedals kommun inte 
kommer att få ta del av den utlovade statliga satsningen på förskola och skola. Därför kommer anpassningarna 
år 2016 att läggas mot ej lagstadgade verksamheter. Musikskolans verksamhet upphör. Kan komma att 
innebära att föräldrar flyttar barns elevpeng till musikklasser i Uddevalla kommun. Vårdnadsbidraget upphör. 
Biblioteksfilialerna upphör. 
 
Bakgrund 
Anpassningarna har skett varje år sedan 2008 enligt proportionalitet vilket inneburit att sektor barn och 
utbildning årligen fått göra största anpassningarna för att kompensera andra sektorers underskott. Krav på 
dessa årliga anpassningar har kommit mitt under förskola och skolas verksamhetsår (läsår) vilket gjort att 
flera chefer i sektorn har försökt att ”ta höjd” genom att inte fullt ut använda de pengar man enligt 
resursfördelningssystemet fått sig tilldelat, i syfte att klara av ”årets anpassning”. Detta har bidragit till brister 
i måluppfyllelse sedan 2008. Sektorn har med förbättringar i systematik gällande kvalitetsarbete gjort små 
förbättringar de senaste två åren. En ökad lärartäthet från 8,0 till 8,2 på högstadieskolan (omprioriterat från 
lägre åldrar) har även bidragit till att resultaten sakta förbättrats. Inför budgetår 2016 och 2017 står vi nu 
åter inför än mer kännbara anpassningar. Då allt är prövat återstår nu att göra anpassningar på ej lagstadgad 
verksamhet i första hand men därefter personal (barnskötare, elevassistenter och pedagoger) Troligen 
kommer en anpassning med neddragning av personal att innebära att Munkedals kommun inte kommer att 
få ta del av planerad statlig satsning på förskola och skola som aviserats inför höst 2015. 
Anpassningar År 2016 sker anpassningarna mot ej lagstadgad verksamhet.  
 
Anpassningar År 2017 måste personalneddragningar göras inom förskola, fritidshem, grundskola, och kommer 
att omfatta barnskötare, elevassistenter och pedagoger. Lärartätheten på kommunens grundskolor kommer 
att minska vilket går på tvärs mot föreslagna resultatmål. Beslut att utöka ram för att lätta anpassningen 
inom BUN med 2,770 mnkr. Kvarstår 0,050 mnkr att anpassa för utökningarna på 2,820 mnkr. 
 
Strategisk plan: Ett nytt budgetarbetssystem behöver tas fram där sektorer med stora underskott behöver 
ges tid (tre-fem år) för att ta fram förslag gällande strukturförändringar till politiken samt andra åtgärder som 
kan skapa budgetbalans. Detta arbete kan balanseras gentemot resultatkravet. Lågt resultatkrav år ett och 
två med gradvis ökning mot två procent år fem. En förändring av budgetprocess behöver leda till att inte 
underskott i andra sektorer proportionerligt ska anpassas på sektor Barn och utbildning. 

Verksamhetsmål 
Här nedan redovisas verksamhetsmålen, utifrån inriktningsmål samt resultatmål. Kommunstyrelsen har tagit 
fram 4 resultatmål för Barn och utbildning utifrån två av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 2 resultatmål 
har organisatorisk flyttats till barn och utbildning från tillväxt. Totalt 6 resultatmål.  
 
Utbildning           
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt.   
3.1  Resultatmål förskola:  Varje avdelning inom förskolan ska varje dag 
använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet.  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Varje avdelning rapporterar till förskolecheferna en gång i månaden på APT 10 ggr   10 ggr   
          
3.1.1 Verksamhetsmål:         
Varje förskoleavdelning schemalägger en pedagogisk utemiljöaktivitet om 
dagen.         

 
3.2  Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk 
utbildning inom vuxenutbildningen. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100%   100%   
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3.2.1 Verksamhetsmål:         
Samarbete med andra aktörer för att ge individuell utbildning         

 
3.3  Resultatmål: Alla ungdomar 16-19 år skall erbjudas aktiviteter utifrån 
kommunens aktivitetsansvar. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Mätning av antal  ärenden 2 ggr/år 16-19 år 2   2   
Erbjuder alla ungdomar aktivitet 100%   100%   

        
3.3.1 Verksamhetsmål:         
Uppdraget är att kunna erbjuda Ungdomar mellan 16-19 år lämpliga 
individuella åtgärder.         

 
3.3  Resultatmål: Främja samverkan och samarbete mellan kommunens 
olika verksamheter för gott resursutnyttjande.  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Nätverksmöten 2   2   
          
3.2.1 Verksamhetsmål:         
Sprida goda pedagogiska arbetssätt för ökad kunskap inom barn och 
Utbildning         

 
Fritid och kultur              
7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär 
och god kvalitet         

        
     

7.1 Resultatmål: Samordna fritidsverksamheter och behovet av mötesplatser 
under samlingsbegreppet Allaktivitetshus     År 2016      År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Tydliggöra begreppet Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1       
Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)     1   
Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet  3   3   
Skapa en kulturskola -   1   
      

    
   

  
7.1.1 Verksamhetsmål:         
Kultur och fritid ansvarar för utvecklingen av Allaktivitetshus         
Samordna mötesplatser för ungdomar          
Genomföra översyn av budgeterade medel till föreningslivet         
Främja det tätortsnära friluftslivet genom motionsspår och vandringsleder 

 

    
Utveckla "Ljusfesten" i Örekilsparken tillsammans med föreningar och företagare     
Ta fram en ny Kultur-och fritidsplan för 2016-2019     
Utveckla besöksnäringen med fokus på natur-, friluftslivs- fritids - och kultursektorn. 

 

    
 
7.2 Resultatmål: Fortsatt bredda verksamheten i biblioteket År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17  på 
vardagar? (tim) 2   2   
Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) 24   24   
Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 5    5   
Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med 
andra aktörer 5    5   
Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang 5    5   
          
7.2.1 Verksamhetsmål:         
Läsfrämjande för barn- och unga          
Bredda samarbetet med skolan         
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Framtid 
Samlad forskning inom pedagogik och psykologi bl. a visar att den bästa ”vaccinationen” för att ge en 
människa ett gott liv är lyckade skolresultat. 
 
Lyckade skolresultat minskar individers risk för att hamna i samhällsingripande, bli beroende av ekonomiskt 
bistånd från samhället, fastna i arbetslöshet, missbruk och annat utanförskap. Ännu fler år av anpassningar 
kommer att innebära att fler elever inte når målen för undervisningen. Fler unga kommer att bli föremål för 
samhällsingripande och beroende av samhällsinsatser, som ekonomiskt bistånd, insatser från 
Försäkringskassa, missbruksvård etc. Ett sunt samhälle satsar på skola och integration för allas lika 
möjligheter.  
 
Huvudmannen har efter Skolinspektionen tillsyn hösten 2012 lagt upp en handlingsplan för strategiskt och 
systematiskt kvalitetsarbete i syfte att elevers skolresultat ska förbättras och ge unga i Munkedal 
förutsättningar för ett gott liv.  
 
Denna plan presenterades för Skolinspektionen vid uppföljningsmöte i april 2013. I planen betonas hela 
skolans lärandeuppdrag; från förskola till gymnasieskolan och att arbeta med den röda tråden i elevers 
lärande. I planen ingår även att åter höja lärartätheten.  
Vidare ingår omstruktureringar gällande särskilt stöd (specialpedagoger i centrala elevhälsan och ökade 
satsningar på kuratorer, IKT-stöd i undervisningen med hjälp av sökta statsbidrag). Ur ett framtidsperspektiv 
skulle en kontinuitet och en stabilitet gällande ekonomiska förutsättningar till sektorn gynna utvecklingen för 
förbättrade resultat och därmed sänka risken för ungas utanförskap och ökade kostnader inom sektor Stöd.  
 
Uteblivna satsningar gällande modern pedagogik kopplade till användande av digitala läromedel innebär redan 
nu och i ett framtidsperspektiv att ungdomar från Munkedal inte har likvärdig utbildning i jämförelse med 
ungdomar från grannkommuner. Kommer i tillägg att innebära att det kan ta längre tid för dessa ungdomar 
att klara av gymnasiestudier vilket innebär ökade kostnader för kommunen med ett eller två extra gymnasieår. 
Kostnadsökning. 
 
Sektor Barn och utbildning har arbetat vidare för bättre mål och resultatuppfyllelse. Ett hot mot detta arbete 
är ännu fler anpassningar av budgetförutsättningar och uppsägningar av personal inom förskola, fritids och 
skola.  
 
Vi ser en viss inflyttning av barnfamiljer till Munkedals kommun. Kommer inflyttning fortsatt att ske då 
resurser succesivt år från år minskar till förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola med följd 
att resultaten sjunker samt att möjligheter till kommunal musikskoleundervisning försvinner?  
 
Framtiden kräver av oss i Munkedals kommun att vi fokuserar de lagstadgade verksamheterna vid underskott 
i ekonomi, satsar på en annan process avseende budgetarbete så att de verksamheter som går med 
underskott får tid på sig att komma i balans (tre till fem år) relaterat till resultatkravet (mycket lågt krav på 
resultat år ett för att successivt öka mot år fem).  
 
De verksamheter som ”blöder” behöver få uppdrag av politiken att komma med förslag på strukturella 
förändringar och andra åtgärder för att komma i balans. 
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 2016-01-20 Dnr:      

  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Organisationsförändring Sektor omsorg 

Sektor omsorg är en ny sektor som är en sammanslagning av sektor Stöd och Vård 

och omsorg. Anledningen till sammanslagningen är för att få ett helhetsgrepp om 

hela socialtjänsten. Detta kommer att ge en tydlig struktur och möjlighet till ledning 

och styrning på ett annat sätt sen tidigare. Det kommer också ge större möjlighet 

till samarbete mellan socialtjänstens alla verksamheter och med det skapa en 

effektivare organisation. För att denna organisation ska kunna komma till stånd 

behöver sektor omsorg en utökad ram på ca 800 tkr för att bekosta en chefstjänst. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Utökad ram för socialtjänsten med en chefstjänst ca 800 tkr 

2. Miljö 

Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 

Ingen påverkan  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Samverkas vid nästa samverkansmöte, både som information/dialog och eventuellt 

beslut. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka sektor omsorgs budgetram med 800 tkr.  

       

     

 

 

Rickad Persson Håkan Sundberg 

Socialchef Kommunchef 

Sektor omsorg  
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Organisationsförändring 
 

Den 14 december 2015 tillträdde en ny roll som socialchef tillika sektorchef i 

Munkedals kommun. I och med detta kommer de två tidigare sektorerna, Stöd och 

Vård och omsorg att gå upp och in i en ny sektor. Denna nya sektor kommer att heta 

Sektor Omsorg och de tidigare sektorerna kommer framöver att benämnas som 

avdelningar. Den nya sektorn kommer att ledas av socialchefen och avdelningarna 

Stöd, Vård och äldreomsorg samt Individ och familjeomsorg (IFO) kommer ingå. IFO 

låg tidigare i sektor Stöd men lyfts nu ut och blir en separat avdelning som leds av 

en avdelningschef. Den nya organisationen kommer att träda ikraft 160201. 

 

       Sektor Omsorg 

 

 

Personella och titulaturförändringar. 

Sektor Stöd har tidigare haft en tillförordnad sektorchef där det tillfälliga 

förordnandet ändrats till en permanent tjänst som Avdelningschef Stöd från och med 

160101.  

Chef för Sektor Vård och omsorg kommer att få en förändrad titulatur i och med 

organisationsförändringen. Den nya titulaturen kommer att vara Avdelningschef Vård 

och äldreomsorg. 

IFO har haft en temporär organisation som upphör 160131. Denna kommer att 

ersättas i och med den nya organisationen. Den temporära organisationen hade tre 

enhetschefer varav en enhetschef hade en samordnande roll. Denna samordnare 

hade inget budgetansvar och var direkt underställd kommunchef, budget fanns hos 

chef för sektor stöd. Ny titulatur för enhetschef med samordnande roll för IFO 

kommer att bli avdelningschef IFO. 

Socialchef

Chef avdelning

Stöd

Chef avdelning 
IFO

Chef avdelning 
Vård och 

äldreomsorg

MAS
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som tillika är verksamhetschef för 

hälso– och sjukvård var tidigare direkt underställd kommunchef, denna kommer 

framöver istället att ingå i sektorn och vara direkt underställd socialchef. 

 

Rickard Persson 

Socialchef  

Sektor Omsorg 
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 2016-01-04 Dnr: KS 2014-555

   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Nya tröskelvärden gällande upphandling Regler för 

inköp och upphandling  

Dokumentet Regler för inköp och upphandling har under hösten reviderats i olika 

avsnitt. Vid årsskiftet skedde en ny förändring som kräver en justering i 

dokumentet.  

 

Förändringen gäller uppdatering av belopp för upphandling och inköp fastställda av 

EU-kommissionen. De nya beloppen börjar gälla från och med 1 januari 2016 och 

har några dagar efter detta fastställts i svenska kronor. För dokumentet Regler för 

inköp och upphandling avser det en förändring under punkt 4 

Upphandlingsförfarande vid direktupphandling. Nytt tröskelvärde för 

direktupphandling enligt LOU är 534 890 kr och för LUF är det 993 368 kr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Ingen 

2. Miljö 

Ingen 

3. Folkhälsa 

Ingen 

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och 

upphandling. 

 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Regler för inköp och upphandling 

antagen 2015-09-16 § 162. 

       

 

 

 

 

 

Elin Johansson Ulrika Gellerstedt 

Upphandlare Ekonomichef 

Ekonomienheten Ekonomienheten 
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Regler för inköp och direktupphandling 
 
1. Inledning 
Dessa regler är ett komplement till den antagna policyn för inköp och 
upphandling.  
 
Lag om offentlig upphandling, nedan kallad LOU och Lag om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, nedan kallad 
LUF anger regelverket för all offentlig upphandling.  

Kommunen är en juridisk person, även om den består av flera 
verksamheter med eget resultatansvar, och ses som en upphandlande 
myndighet.  
 
Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska i möjligaste mån 
samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och 
totalekonomi och dels för att minimera de administrativa kostnaderna för 
upphandlingsverksamheten. Samordning ska ske med kommunerna inom 
upphandlingssamarbetet i norra Bohuslän samt med andra myndigheter, 
där så är lämpligt. Utformning av upphandling ska beaktas för att 
underlätta för mindre företag där så är lämpligt. 
 
2. Syfte 
Reglerna ska vara ett stöd för den som gör beställningar eller handlägger 
en direktupphandling. Reglerna följer antagen policy för inköp och 
upphandling. Vid inköp och direktupphandling ska beställaren ha kunskap 
om både policyn och regler. 
 
3. Genomförande 
3.1 Beställning 
Vid beställning ska den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen 
som är tecknade för kommunen. Beställare är skyldiga att göra sig 
underrättade om vilka ramavtal med tillhörande nettoprislista som finns. 
Har ramavtal träffats ska dessa nyttjas. Finns däremot inget ramavtal för 
det aktuella varu-/tjänsteområdet ska detta upphandlas.  
 
Efter godkänd leverans av varan eller tjänsten ska fakturan kontrolleras, 
konteras och attesteras enligt gällande ekonomi- och attestreglemente. 
Betala aldrig en faktura innan leverans. 
 
Stämmer inte fakturan överens med leveransen eller överenskommet pris 
reklamera omgående och begär omleverans eller kreditfaktura.  

3.2 Ramavtal 
Utformningen av ramavtal beskrivs i LOU. Ramavtal används för att 
kommunen på ett affärsmässigt och rationellt sätt ska kunna uppfylla 
LOU:s regler. Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med 
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leverantören inom ett specificerat område av varor eller tjänster. 
Kommunen kan under avtalsperioden göra successiva beställningar med 
reglerade priser, kommersiella villkor och kvalité. Ramavtal innebär att 
den som är beställare ska beställa sitt behov direkt hos leverantören. 
 
3.2 E-handel 
De varor och tjänster som finns i e-handelssystemet ska beställas i 
systemet av alla godkända beställare som är upplagda i systemet. Varje 
sektor ansvarar för att godkända beställare får utbildning och tillgång till 
systemet. 
 
4. Direktupphandling 
Direktupphandling är en upphandlingsform som är reglerad i LOU/LUF och 
är tillämplig om den upphandlande myndigheten inte har något avtal som 
omfattar den tänkta vara eller tjänsten samt att värdet inte överstiger 28 
procent av tröskelvärdet och enligt LOU, för 2016 är det 534 890 kr. För 
LUF gäller 26 procent av tröskelvärdet, för 2016 är det 993 368 kr. Värdet 
beräknas för kommunens samlade inköp inom en tänkt avtalsperiod av 
respektive vara eller tjänst. Finns ingen tänkt avtalsperiod beräknas 
värdet per kalenderår. Det är inte tillåtet att dela upp upphandlingen i 
avsikt att komma under de olika beloppsgränserna.  
 
Grundläggande för direktupphandling är att upphandling ska göras med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt 
genomföras affärsmässigt. Anbud och anbudsgivare ska behandlas utan 
ovidkommande hänsyn. De grundläggande principerna i EU:s 
upphandlingsdirektiv samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy 
gäller även vid direktupphandling. 
 
Vid direktupphandling över 100 000 kr ska kommunens upphandlare 
kontaktas innan direktupphandling sker, detta för att eventuellt kunna 
samordna upphandlingen. Samordning ska alltid ske inom kommunen 
men kan också ske över kommungränserna. 
 
4.1 Upphandlingsförfarande vid direktupphandling 
Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av 
direktupphandlingar: 

 Alla beloppsgränser gäller exklusive moms. 
 Beloppsgränserna gäller för kommunen som helhet, vilket innebär 

att nivåerna på direktupphandlingar skall räknas samman inom 
sektorn och mellan de olika sektorerna. 

 Kontrollera att leverantörer innehar F-skattsedel och/eller är 
momsregistrerad. 

 Avtala alltid om vad som gäller för leveransvillkor, fraktavgifter och 
garantier. 

 Vid avtal/beställning, hänvisa gärna till standardavtal t.ex. ALOS 05. 
 Observera att finansieringsformen inte är avgörande för 

upphandlingsformen. 
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 Alla upphandlingar skall diarieföras. 
 Observera att absolut sekretess gäller under upphandlingsperioden 

fram tills beslut om leverantör har fattats. 
 
Nivå 1 Inköpssumma upp till 25 000 kr 
 
Vid enstaka inköp upp till 25 000 kronor krävs ingen skriftlig jämförande 
offertförfrågan. Affärsmässig handläggning ska ändå ske. 
 
Nivå 2 Inköpssumma 25 000 kr till 100 000 kr 
 
Skriftliga offerter t.ex. via e-post eller via upphandlingssystem ska 
infordras från, om möjligt, minst tre leverantörer. 
 
Anbudssammanställning och beslutsprotokoll innehållande motiv för val av 
leverantör ska upprättas. Skriftlig beställning ska göras. 
 
Nivå 3 Inköpssumma 100 000 kr till 534 890 kr för LOU och 993 368 kr 
för LUF, enligt år 2016 fastställda värden 
 
Vid upphandlingar över 100 000 kr ska alltid upphandlaren kontaktas 
innan upphandlingen.  
 
Anbud 
Skriftligt anbud via upphandlingssystem eller per post ska infordras från 
minst tre leverantörer, den rådande konkurrenssituationen ska alltid 
nyttjas.  
 
Dokumentation 
LOU ställer krav på dokumentation på direktupphandlingar över 100 000 
kr.  
Konkurrensverket listar nedan vad som ska dokumenteras:  

 Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och 
organisationsnummer. 

 Avtalsföremålet. 
 Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks. 
 Om och hur konkurrensen togs till vara. 
 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade 

anbud. 
 Vilken leverantör som tilldelats avtalet. 
 Det viktigaste skälet för tilldelningen. 

 
Blankett för upphandling över 100 000 ska alltid fyllas i. Förutom 
blanketten ska det upprättas en anbudssammanställning och ett 
beslutsprotokoll. I dokumenten ska alla ovanstående punkter finnas med. 
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Annonsering  
I samverkan med upphandlaren ska annonsering på hemsida och via 
allmänt tillgänglig databas alltid övervägas. Beroende på upphandlingens 
art även annonsering i lokal press.  
 
Anbudsöppning 
Manuell anbudsöppning ska ske vid förrättning där minst två personer 
deltar. Anbud förtecknas i öppningsprotokoll och ska skriftligen bestyrkas 
av dem som deltar i förrättningen. Anbud inkomna via 
upphandlingssystem öppnas i systemet. 
 
Frivillig avtalsspärr  
Möjligheten att iaktta frivillig avtalsspärr ska alltid övervägas tillsammans 
med upphandlaren. Den frivilliga avtalsspärren föregås av ett 
tilldelningsbeslut som skickas till de leverantörer som lämnat anbud i 
upphandlingen. Avtalsspärren gäller i tio dagar och ger leverantörerna 
möjlighet att överpröva upphandlingen i förvaltningsdomstol.  
 
Avtal/beställning 
Skriftligt avtal eller beställning ska göras. 
 
4.3 Hållbar upphandling 
Krav på miljöhänsyn samt sociala och etiska hänsyn ska vara en naturlig 
del i all upphandlings- och inköpsverksamhet som utförs av kommunen.  
Produkter och tjänster som medför så liten klimat - och miljöpåverkan 
som möjligt med bibehållen funktion ska användas, då det är ekonomiskt 
försvarbart. Relevanta sociala och etiska krav ska ställas när det är 
möjligt. Särskild hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande 
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s 
barnkonvention. 
 
Krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska ställas. 
 
Krav enligt tillämpliga delar i svensk djurskyddslagstiftning ska ställas vid 
upphandling av livsmedel. 
 
Kraven som ställs ska utformas så att de inte diskriminerar leverantörer 
från andra regioner eller länder, vara proportionerliga, ha en koppling till 
föremålet för kontraktet, samt vara möjliga att kontrollera.  
 
5. Beslut och avtalstecknande 
Upprättad delegationsordning inom respektive kommun reglerar 
ansvarsfördelningen avseende beslut om anskaffning, beslut om att 
teckna avtal samt rätt att underteckna avtal. 
 
Kommunen tecknar inte avtal med leverantörer som bedriver sin 
verksamhet i strid med lag, avtal eller annat som är allmänt godtaget 
inom verksamhetsområdet. 
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6. Inköp med betalkort 
Observera att för alla köp med betalkort gäller fortfarande ramavtal och 
direktupphandlingsreglerna. Betalkort är till för mindre frekventa inköp för 
verksamheten. 
Regler för korthantering och ansökan finns i kommunens policy. 
 
7. Säljare och telefonsäljare 
Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare och det rekommenderas inte 
mer än i de ramavtal som bygger på säljbesök (exempel yrkeskläder). Är 
säljare påstridiga hänvisa till kommunens upphandlare eller till 
sektorchefen för verksamheten.  
 
Detsamma gäller telefonsäljare. Vid telefonförsäljning är det viktigt att 
avböja alla eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen som juridisk 
person inte har någon ångerrätt. 
 
8. Regler för privatköp 
För anställda och förtroendevalda är det ej tillåtet att beställa varor och 
tjänster för eget bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att 
köpa varor eller tjänster till kommunen från privatpersoner. Vid inköp för 
kommunens räkning är det ej tillåtet att använda privata bonus-
/medlemskort t ex Med Mera, ICA etc. 
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 2016-01-04 Dnr: KS 2014-555    

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Nya tröskelvärden gällande upphandling i 

Delegationsordning för Kommunstyrelsen  

Dokumentet Delegationsordning för Kommunstyrelsen, antagen 2015-12-16 § 233 

har reviderats avseende upphandling och inköp. Vid årsskiftet skedde en ny 

förändring som kräver en justering i dokumentet.  

 

Förändringen gäller uppdatering av belopp för upphandling och inköp fastställda av 

EU-kommissionen. De nya beloppen börjar gälla från och med 1 januari 2016 och 

har några dagar efter detta fastställts i svenska kronor. För dokumentet 

Delegationsordning för Kommunstyrelsen, antagen 2015-12-16 § 233 avser det en 

förändring under punkt 2.5.2 Upphandling och inköp, specifikt punkterna 2.4.2.1, 

2.5.2.4 och 2.5.2.8. Ny beloppsgräns under dessa punkter är istället enligt 

intervallerna a) 25 000 kr – 534 890 kr och b) 534 891 kr – 3 000 000 kr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Ingen 

2. Miljö 

Ingen 

3. Folkhälsa 

Ingen 

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Delegationsordning för 

Kommunstyrelsen. 

 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Delegationsordning för 

Kommunstyrelsen antagen 2015-12-16 § 233. 

       

 

 

 

 

 

Elin Johansson Ulrika Gellerstedt 

Upphandlare Ekonomichef 

Ekonomienheten Ekonomienheten 
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Förslag på ändringar i delegationsordning antagen 2015-12-16 §233 

2.5.2 Upphandling och inköp 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

2.4.2.1 Beslut om att genomföra upphandling internt 
eller delta i externt samordnad upphandling: 
a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 
b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 
 
c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr 

  
 
a) Enhetschef/rektor 

Ersättare: Sektorchef 
b) Sektorchef 

Ersättare: Kommunchef 
c) Kommunchef 

    

2.5.2.2 Beslut att avbryta pågående upphandling  Kommunens upphandlare 
Ersättare: Ekonomichef 

    

2.5.2.3 Formella anbudsöppnare för öppning av anbud i 
upphandling tillsammans med upphandlare 

 Enhetschef/rektor, 
Sektorchef, Kommunchef 
Ersättare: Registrator 

    

2.5.2.4 Anta leverantör; för tilldelning (anbud) 
a) 25 000 kr – 534 890 kr 
 
b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 
 
c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr 
 

  
a) Enhetschef/rektor 

 Ersättare: Sektorchef 
b) Sektorchef 

Ersättare: Kommunchef 
c) Kommunchef 

    

2.5.2.5 Teckna och förlänga kommunövergripande 
ramavtal för upphandling och inköp av varor 
och tjänster 

 Ekonomichef 
Ersättare: Kommunchef 

    

2.5.2.6 Teckna och förlänga kommunövergripande 
rabattavtal för upphandling och inköp av varor 
och tjänster 

 Ekonomichef 
Ersättare: Kommunchef 

    

2.5.2.7 Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen 
om varor och tjänster 

 Ekonomichef 
Ersättare: Kommunchef 

    

2.5.2.8 Teckna avtal som inte avses ovan; 
a) 25 000 kr – 534 890 kr 
 
b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 
 
c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr 
 

  
a) Enhetschef/rektor 

 Ersättare: Sektorchef 
b) Sektorchef 

Ersättare: Kommunchef 
c) Kommunchef 
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 2016-01-07 Dnr: 2015-277

   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE

 

Rapportering av åtgärdsplan parlamentariska 

gruppen 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11 § 51 att tillsätta en grupp med en 

representant från varje parti som finns representerad i kommunfullmäktige. 

Gruppen fick i uppdrag att under våren 2015 ta fram övergripande och hållbara 

åtgärder för att lösa den ekonomiska krisen i syfte att Munkedals kommun ska stå 

väl rustade inför framtida utmaningar. 

Gruppen sammanträdde under våren och presenterade en slutrapport på 

kommunstyrelsens möte i augusti 2015. Rapporten fastlade 8 utrednings-/ 

åtgärdsförslag vilka också beslutades på samma sammanträde. 

 

Vid kommunstyrelsen sammanträde 2015-12-16 återrapporterade förvaltningen 

förslag till åtgärder inom ramen för den parlamentariska gruppens förslag. 

Åtgärdsförslagen är i första hand inriktade mot strukturella förändringar. De 

åtgärder som presenterade var; 

- Framtida äldreboende i Munkedals kommun 

- Förbättrad samverkan mellan barn och Utbildning och avdelning Stöd, en 

avsiktsförklaring 

- Slutrapport från arbetet med framtagandet av kvalitetsmått och nivågruppering 

inom LSS 

- Kvalitetsnivåer i Hemtjänsten 

 

Vid dagen sammanträde redovisas  

 

- Genomlysning av strukturella förändringar inom Barn och Utbildningsområdet. 

 

Återstår att redovisa inom ramen för de förslag som kommunstyrelsen beslutade 

om i augusti 2015 är; 

 

- Kvalitetsgruppens arbeta att identifiera uppgiftslämnande till register, 

myndigheter etc. 

 

- Utreda möjligheten att tillskapa en koncernstyrelse för de olika 

samarbetsformerna, gemensam nämnd, kommunalförbund, kommunägda bolag, 

för bättre samordning och styrning. 

 

- Utarbeta en ny resursfördelningsmodell (Budget 2018/19) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

       

 

 

     

 

 

Håkan Sundberg 

Kommunchef 
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                                                                   Munkedal i december 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport angående eventuella strukturförändringar inom 
sektor Barn och Utbildning 
 
Bakgrund: 
Inom sektor Barn och utbildning har strukturella förändringar genomförts sedan 2012, då 
beslut om strukturella förändringar togs i kommunfullmäktige - den så kallade 
”Skolutredningen”.  
 
2013 lades Fisketorpskolan ner och låg- och mellanstadiebarn flyttades till Hedekas 
skola. Högstadieelever flyttades från Hedekas skola till Kungsmarkskolan. 
 
2014 genomfördes en om och tillbyggnad av Hällevadsholms skola med utbyggnad av 
förskolan och skolan.  Lokaler anpassades till modern undervisning och behov inom 
förskolan. 
 
2015 har arbete med att ”bygga bort” en- och tvåavdelningsförskolor påbörjats i centrala 
Munkedal med tillbyggnad av Lilla Foss förskola med två avdelningar samt tillbyggnad av 
Önnebacka förskola med tre avdelningar. Syftet är att få till effektivt resursutnyttjande 
vid t ex öppningar och stängningar och nyttjande av kökspersonal. 
 
Skolutredningen angav även behov av att se över möjligheten att bygga samman fyra 
avdelningar inom förskolan i Hedekas till en förskola. Här har utredning ännu ej startats. 
 
Vidare har utredning genomförts angående förskola med fem avdelningar i Dingle och en 
sammanlänkning med skolan. Beslut har tagits i kommunfullmäktige om investering i 
enlighet med utredningsförslag. Start av projektering inte fastställd.  
 
 
 
Under 2015 ser vi ett ökat behov med många barn i kö till förskola i centrala Munkedal 
och behov av att starta upp ytterligare två förskoleavdelningar. Många asylsökande barn 
har anmälts till Allmän förskola och finansiering av en av dessa avdelningar sker med 
”Migrationsverkspengar”. 
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Elevprognoser: 
 
Elevantal 2015‐11‐09           

   F  1 2 3 4 5  6 Totalt   

Bruksskolan  26  30 29 26 24 30  22 187

Hedekas Skola  17  15 19 16 10 15  16 108

Hällevadsholm  12  17 10 12 7 17  11 86 3‐4a 

Centrumskolan  19  24 18 22 19 24  18 144

Munkedalskolan  46  38 39 37 56 25  21 262

 120  124 115 113 116 111  88 787

 
Nuläge: Parlamentariska gruppen har uppdragit åt sektorn att arbeta vidare med att se 
över möjligheter till ytterligare strukturella förändringar i syfte att få till stånd bättre 
utnyttjande av lokaler och personella resurser. 
 
 
Prognostiserat elevunderlag vid kommunens skolor: 
 

Prognos hösten 2016

F 1 2 3 4 5 6 Totalt

Bruksskolan 22 26 30 29 26 24 30 187

Hedekas Skola 17 17 15 19 16 10 15 109

Hällevadsholm 9 12 17 10 12 7 17 84 Ev 4‐5a

Centrumskolan 16 19 24 18 22 19 24 142

Munkedalsskolan 26 46 38 39 37 56 25 267

90 120 124 115 113 116 111 789

Prognos hösten 2017

F 1 2 3 4 5 6 Totalt

Bruksskolan 31 22 26 30 29 26 24 188

Hedekas Skola 17 17 17 15 19 16 10 111

Hällevadsholm 8 9 12 17 10 12 7 75 Ev 5‐6a

Centrumskolan 19 16 19 24 18 22 19 137

Munkedalsskolan 34 26 46 38 39 37 56 276

109 90 120 124 115 113 116 787

Prognos hösten 2018

F 1 2 3 4 5 6 Totalt

Bruksskolan 33 31 22 26 30 29 26 197

Hedekas Skola 13 17 17 17 15 19 16 114

Hällevadsholm 14 8 9 12 17 10 12 82

Centrumskolan 13 19 16 19 24 18 22 131

Munkedalsskolan 52 34 26 46 38 39 37 272

125 109 90 120 124 115 113 796

Elevantal 

7 8 9 Totalt

Kungsmarksskolan 2015‐11‐11 104 104 110 318 1107 elever totalt

Prognos hösten ‐16 88 104 104 296

Prognos hösten ‐17 111 88 104 303

Prognos hösten ‐18 116 111 88 315
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Utifrån denna prognos kan vi se att Hällevadsholms skola nu och framåt har minst antal 
elever med ibland mycket små klasser/ få elever i vissa årskurser. Ingen av de andra 
skolorna uppvisar idag liknande struktur. 
 
Hällevadsholm skola kommer att behöva arbeta i åldersblandade klasser av olika 
sammansättning för att få till stånd bästa resursutnyttjande. Detta kan frigöra lokalyta 
inne på skolan. Skolan kommer trots åldersblandning i vissa klasser att vissa år behöva 
ett tillskott, ”småskoleresurs” för att kunna lägga ut elevers garanterade rätt till 
undervisningstid.  
 
På Centrumskolan i Dingle har elevantalet ökat då skolan är stor mottagare av 
asylsökande barn. Skolan har inte haft så många elever på mycket länge. Ökningen 
fortsätter med prognos om minst 150 elever under 2016.Skolans samtliga klassrum 
används nu och behovet kvarstår.  Skolans mottagning av asylsökande barn finansieras 
av pengar från Migrationsverket. Inget ”småskoletillägg” kommer att behöva läggas ut 
på skolan läsår 2015/ 2016 och de närmast följande läsåren. 
 
Vid Hedekas skola, som nu påbörjat ett visst mottagande av asylsökande och 
ensamkommande flyktingbarn, kommer elevantalet att ligga relativt konstant åren 
framöver och behov av ”småskoletillägg” för att hantera elevers garanterade rätt till 
undervisning ser inte ut att behövas. 
 
Bruksskolans elevantal har ökat stort under de två senaste läsåren och klasserna är nu 
mycket stora. Behov av ytterligare lokaler kommer att mötas då Önnebackas utbyggda 
förskola startar upp i juni 2016 och förskolegruppen ”Montessorigården” flyttar ut från 
Bruksskolan till den utbyggda förskolan. 
 
Munkedalskolan är den skola i kommunen där elevantalet ökat mycket bl a på grund av 
inflyttning och nyanlända barn. Klasserna är nu välfyllda och behov av fler lokaler 
föreligger. Vidare har ett ökat behov av lokaler till grundsärskolan/träningsskola minskat 
antalet lokaler till grundskola och fritidshem. Då skolutredningen angav att årskurs sex 
skulle undervisas i sina ”ursprungsskolor” och man därför kunde se en elevökning vid 
Munkedalskolan visade utredningen att lokaler i enlighet med Munkedalskolans behov 
skulle sökas på Kungsmarkskolan. Detta har ännu inte prövats när det gäller klassrum. 
 
Kungsmarkskolan kommer under några år att ha lågt elevantal och ska därför enligt 
skolutredningen lämna tillträde för elevgrupper från Munkedalskolan och Kunskapens hus 
vad gäller klassrum och idrottshallar. Kungsmarksskolan har relativt få grupprum och har 
därför nyttjat vissa klassrum till gruppundervisning. Under läsåret 2015/ 2016 används 
ett klassrum av Kunskapens Hus och en utvidgning har skett gällande lokaler till en 
grundsärskolegrupp. 
 
Kunskapens hus har de senaste två åren fördubblat sitt elevantal och utökat sin 
verksamhet på IM-programmets språkintroduktion och på SFI. Verksamheterna är nu 
extremt trångbodda och provisoriska lösningar har satts in bl a med moduler och utflytt 
av verksamheter till Kunskapens hus och till Allegården. En varaktig lösning gällande 
lokalfrågan efterfrågas snarast då trångboddheten nu är ett arbetsmiljöproblem för 
elever och personal. 
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Framtida strukturförändringar i syfte att utnyttja lokaler och andra 
resurser mer effektivt:  
 
Att göra förändringar gällande skolors olika upptagningsområden för att t ex få fler elever 
till Hällevadsholmskolan, kan visa sig kontraproduktivt då föräldrar äger rätt att flytta sitt 
barns elevpeng till önskad skola. Besparing här kan visa sig gällande kostnad för 
skolskjuts då förälder vid flytt av elevpeng inte äger rätt till skolskjuts för sitt barn. 
Marginell effekt. 
 
 
 
Förändringar gällande upptagningsområde kräver att beställning till Västtrafik läggs, 
gällande hur skolskjutsorganisationen skulle kunna läggas om för att möta nya behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ann-Catrin Göthlin  
              Sektorchef barn och utbildning 
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 2016-01-07 Dnr KS 2015-277

    

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE

 

Äldreboende i Munkedals kommun 

Förvaltningen presenterade 2015-12-16 utredningen om äldreboende i Munkedals 

kommun. Utredningen är ett resultat av den ”parlamentariska gruppens” arbete och 

uppdraget att utreda effekterna av två äldreboenden i kommunen jämfört med de 

nuvarande fem. 

 

Utredningen redovisar några olika alternativ där huvudalternativet och 

förvaltningens förslag (alt 2a) innebär att Sörbygården byggs ut med 2 platser till 

30 platser, Allegården byggs ut med 6 platser till 50 platser och ett nytt 

äldreboende med 113 platser byggs. Ekebacken, Dinglegården och Vässjegården 

får annan användning alternativt säljs. 

 

Arbetet med att hitta lämplig plats, detaljplanelägga samt bygga nytt bedöms ta 4-

5 år att genomföra. Förvaltningen bör få i uppdrag att påbörja processen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Ekonomiska konsekvenser och effekter framgår av utredningen. 

2. Miljö 

Arbetsmiljö och annan påverkan på omgivningen studeras i processen. 

3. Folkhälsa 

Studeras i processen.  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Kommer att ske. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att påbörja strukturförändring av 

kommunens äldreboende enligt förslag 2a i utredningen samt att till 

arbetsutskottets sammanträde den 25 februari presentera en projekt- och tidsplan.   

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inventera lämpliga platser för ett 

nytt äldreboende. 

 

       

     

 

Rickard Persson Håkan Sundberg 

Omsorgschef Kommunchef 
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 2016-01-07 Dnr:      

 
 KOMMUNSTYRELSEN  

  

  

 

Sammanfattande punkter till Snabbutredningen 

 

Uppdraget 

Snabbutreda dels ett nytt äldreboende på ny plats, dels om- och tillbyggnad 

av Allégården och Ekebacken. Inriktningen ska vara två äldreboende i 

kommunen varav Sörbygården är det ena.  

 

Önskvärda effekter 

 Mer kostnadseffektiva boenden 

 Utökat antal boendeplatser  

 Förbättrad boendemiljö för de äldre, framförallt för personer med 

demens 

 Förbättrad arbetsmiljö för personalen på särskilda boenden 

 

Sammanfattning  

 Höga kostnader för särskilda boenden i Munkedals kommun i 

jämförelse med många andra kommuner 

 

 KPB – kostnad per brukare bekräftar och ger tydliga indikationer på 

att det är mer kostnadsdrivande med fler boendeenheter på flera 

platser i kommunen 

 

 Att behålla, renovera och bygga ut samtliga fem boendeenheter ses 

inte som ett alternativ. Det skulle krävas omfattande ombyggnationer 

och renoveringar för att få välfungerande boende 

 

 Möjligheten att bygga ut Ekebacken och Allegården är redan utredd 

(Lilla Foss Äldrecenter). Länsstyrelsen säger nej.  

 

 Endast två boendeenheter i kommunen där Sörbygården är kvar 

innebär en mycket stor nybyggnation med ca 160 platser plus övriga 

utrymmen (administration, hemtjänst, rehab etc). Bygg- och 

investeringskostnader för en så stor byggnad bedöms inte tjänas in 

av lägre verksamhetskostnader.  

 

 Allegården är idag det mest anpassade och mest kostnadseffektiva 

äldreboendet i kommunen och bör därför finnas kvar som boende. 
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Stora investeringar är gjorda som bla kök och boendeavdelningar.  

Allégården har goda förutsättningar att bli ett mycket bra 

demensboende. 

 

 Vässjegården och Ekebacken kräver stora renoveringar för att 

anpassas till en bra boendemiljö och arbetsmiljö. Husets utformning 

gör att det också är mycket personalkrävande. Alternativa 

användningsområden alternativ avyttring av Vässjegården och 

Ekebacken 

 

 Dinglegården kan fungera som ett bra trygghetsboende. Med 

gemensamhetsutrymmen och matsal ges fler äldre i området 

möjlighet till social gemenskap. Flera trygghetslägenheter utanför 

kan räknas in i ”Trygghetsboendet”. Kan bidra till mer effektiv 

hemtjänst. 

 

 Sörbygården har möjlighet att utöka med 2-3 boendeplatser inom 

befintlig byggnad. En satsning på utemiljö och gemensamhetslokaler 

kan bidra till att tydligare koppla ”Gula villan” och Munkbos 

lägenheter till Sörbygården. 30 vård- och omsorgsplatser + ca 15 

trygghetslägenheter. 

 

Alternativ i utredningen  
 

Två vård- och omsorgsboende i kommunen   
 

1a 
Behåller Sörbygården med en utökning av två lägenheter (30 platser). 
Nygården – en nybyggnation med ca 160 plaster 

 
1b. 

Sörbygården byggs ut med 12 nya lägenheter (40 platser) 
Nygården – en nybyggnad med ca 150 platser 
 

Tre vård- och omsorgsboende i kommunen 
 

2a 
Sörbygården är kvar med en utökning av två lägenheter (30 platser) 

Allégården är kvar men byggs om för att skapa fler platser (50 platser) 

Nygården – en nybyggnation med ca 100 platser 

2b 

Sörbygården är kvar med en utökning av 12 nya lägenheter (40 platser) 

Allégården är kvar men byggs om för att skapa fler platser (50 platser) 

Nygården – en nybyggnation med ca 90 platser 
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Förvaltningens förslag  

Förvaltningens förslag till beslut är att påbörja en omstrukturering enligt 

alternativ 2a i utredningen och att en projektplan presenteras i februari.  

 

Vad gör alternativ 2a mer kostnadseffektivt 

En minskning från fem till tre äldreboenden i kommunen med en mer 

samlokalisering av verksamheter, en anpassad boendemiljö och en 

betydligt bättre arbetsmiljö kommer innebära en minskad 

kostnadssänkning.  

Förvaltningen gör bedömningen att kommunen kan minska 

verksamhetskostnader (exklusive fastighetskostnader) med ca 10 

miljoner kronor/år genom att ha tre vård- och omsorgsboende istället för 

fem i kommunen. 

Effektivare 

bemanning 

Enklare samordning av personal inom boendet vid 

möten, utbildningar, semester och sjukfrånvaro 

Sjuksköterska  Effektivare sjuksköterskebemanning 

Mindre arbetstid går åt till resor mellan boenden, färre 

antal bilar 

Ökad ssk-kontinuitet, bättre handledning till usk som i 

sin tur leder till ökad kompetens hos usk 

Sjukfrånvaro Anpassad boende- och arbetsmiljö kan leda till minskad 

sjukfrånvaro 

Teknik i boendet 

och anpassad 

miljö 

Hög teknologi och andra hjälpmedel kan göra att de 

boende kan vara en aning mer självständiga. Flera 

omvårdnadsinsatser kan utföras av en personal istället 

för två. 

Ex. säkra lyftar, hotellås, olika larm, höj- och sänkbara 

handfat, toastolar, dämpande golv, lättillgängliga 

utemiljöer etc  

Leveranser  Det är mycket leveranser till samtliga boenden, ex 

läkemedel, förbrukningsinventarier, 

hjälpmedelstransporter, cirkulationstvätt 

Arbetsterapeut/ 

sjukgymnast 

Mindre arbetstid går åt till bilkörning mellan enheterna. 

Mer närvarande ger snabbare insatser 

Administration Samordna administrativa resurser. Samordning av 

beställningar, inköp, personalredogöring etc 

Hemtjänstlokaler  Samordna lokaler i nytt boende, samordna 

personalresurser 

Samordna sociala 

aktiviteter  

Möjlighet att erbjuda mer och olika former av 

aktiviteter. 

Nattbemanning Överblickbara lokaler i boendena, god teknisk 

utrustning och en säker miljö kräver mindre 

nattbemanning 

En minskning av nattbemanning med 0,02 åa/plats 

innebär en kostnadssänkning med ca 1,5 mnkr 
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Sammanfattning  
 
Kostnaderna för kommunens särskilda boenden är förhållandevis höga i jämförelse 
med andra kommuner. För att ta reda på orsakerna till de höga kostnaderna har 
kommunen valt att delta i KPB – kostnad per brukare, för att göra en djupare 
analys av kostnaderna. Resultatet visar ett tydligt samband mellan antalet platser 
för boendena och enhetskostnaden. Det vill säga att det ger ekonomiska fördelar 
att ha färre boenden med flera platser.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag att snabbutreda effekten av att endast ha två 
äldreboenden i kommunen dels genom ett nybygge och dels genom att bygga om 
och till på Allégården och Ekebacken samt ha kvar Sörbygården i Hedekas.  
 
Möjligheten att bygga Äldrecenter vid Lilla Foss genom att bygga om- och till 
Allégården och Ekebacken är redan utredd och kommer därför inte belysas närmare 
i denna snabbutredning. Enligt Länsstyrelsens bedömning är en detaljplaneändring 
inte genomförbar med avseende på befintliga fornlämningar (storhögar). 

Att behålla samtliga fem äldreboende med ett i varje kommundel kommer vara 
rejält kostnadsdrivande framöver. Det kommer vara nödvändigt med stora och 
omfattande renoveringar och tillbyggnader på flera av enheterna för att anpassa 
boendemiljö och för att utöka de antal platser vi kommer behöva framöver.  
Om man däremot minskar från fem till tre äldreboenden i kommunen med en mer 
samlokalisering av verksamheter, en anpassad boendemiljö och en betydligt bättre 
arbetsmiljö kommer det innebära en rejäl kostnadsminskning.  
 
Den utredning som presenterades för KS/KS våren 2014 visade på vikten av att 
satsa mer på flexibla boendeformer och en boendemiljö som lätt kan anpassas till 
nya och förändrade behov. Att satsa på hög kvalitet i boendets utformning kan göra 
att de äldre kan klara av vissa dagliga aktiviteter på egen hand och att de kan leva 
en aning mer självständigt och oberoende. Hög kvalitet kan dessutom underlätta 
vård och omsorgsarbetet, ge minskad total arbetstid och minska antalet 
arbetsskador, och därmed bättre totalekonomi. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att kommunen kan minska verksamhetskostnader 
(exklusive fastighetskostnader) med ca 10-12 miljoner kronor/år genom att ha tre 
vård- och omsorgsboende istället för fem i kommunen. Det mest kostnadseffektiva 
i utredningen är 
Alternativen som presenteras i utredningen är: 
 
Två vård- och omsorgsboende i kommunen   
Alt 1a. 
Behåller Sörbygården med en utökning av två lägenheter (30 platser). 
Nygården – en nybyggnation med ca 165 plaster 
Alt 1b. 
Sörbygården byggs ut med 12 nya lägenheter (40 platser) 
Nygården – en nybyggnad med ca 153 platser 
Tre vård- och omsorgsboende i kommunen 
Alt 2a 
Sörbygården är kvar med en utökning av två lägenheter (30 platser) 
Allégården är kvar men byggs om för att skapa fler platser (50 platser) 
Nygården – en nybyggnation med ca 110-115 platser 
alt 2b 
Sörbygården är kvar med en utökning av 12 nya lägenheter (40 platser) 
Allégården är kvar men byggs om för att skapa fler platser (50 platser) 
Nygården – en nybyggnation med ca 100-105 platser 
 
Viktigt att poängtera att det är en ”snabbutredning” som kräver fortsatt utredning. 
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Uppdraget  
Idag har Munkedals kommun 145 särskilt boendeplatser varav 13 är 
korttidsplatser. Platserna är fördelade på 5 särskilda boenden belägna i de fyra 
kommundelarna. Några av kommunens särskilda boenden har ett omfattande 
behov av renoveringar, anpassningar och moderniseringar för att nå upp till 
nutidens krav på såväl boendemiljö för de äldre som arbetsmiljö för personal. 
Munkedals särskilda boenden är även småskaliga i jämförelse med andra 
kommuner vilket ger en högre kostnad per plats. Samtidigt görs demografin 
gällande att det i framtiden kommer behövas fler platser. År 2030 beräknas 
behovet i Munkedals kommun vara 193 platser. Framför allt är det platser 
anpassade för personer med demens eller annan kognitiv svikt som kommer att 
behövas och som det redan i dag är en märkbar brist på. En genomgripande 
förändring av Munkedals särskilda boenden behövs.  

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att snabbutreda effekterna av 
att ha två vård- och omsorgsboenden i Munkedals kommun varav det ena är 
Sörbygården.  

Effekterna som eftersträvas är;  

 Mer kostnadseffektiva särskilda boenden i Munkedal 
 Fler särskilda boendeplatser för äldre i kommunen 
 Förbättrad fysisk boendemiljö för de äldre i Munkedals kommun, framför allt 

till personer med demens 
 Förbättrad fysisk arbetsmiljö för personal på särskilda boenden i Munkedals 

kommun 
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1. Nuläge 
 

Idag finns det 145 särskilda boendeplatser i Munkedals kommun. Av dessa är 13 
korttidsplatser, 55 platser för personer med demens och 77 platser anpassade för 
personer med främst fysiska behov. Platserna är fördelade på fem särskilda 
boenden. Flera av våra boenden är byggda under 50-talet och har en planlösning 
och boendestandard som gör att de är svåra att använda som särskilda boenden 
utifrån dagens äldreomsorg. Tillgängligheten är på många av våra boenden 
begränsad både i utomhusmiljö och inomhusmiljö.  
 
Brukarundersökningen ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” från 2015 visar att 
Munkedals kommun ligger lågt i bedömningarna av miljön i och kring våra 
äldreboenden. På frågan om man fått plats på det boende man önskade ligger 
Allégården och Ekebacken i topp medan Sörbygården och Vässjegården ligger 
lägre, kommunen i stort är dock bättre generellt sätt att tillgodose önskemål 
jämfört med riket. Dinglegården är ej med i brukarundersökningen på grund av för 
få svarande.  
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Allégården 

 

 
 

Allégården ligger i Munkedals centralort. Tillgängligheten är god så väl i 
inomhusmiljö som utomhusmiljö. Allégården har fyra avdelningar, tre med 11 
permanentplatser vardera och en med 10 korttidsplatser. Sammantaget 43 
boendeplatser. Alla avdelningar har anslutning till kringbyggd gård. Lägenheterna 
är små med egen toalett och dusch. Gemenskapsutrymmena är stora och många. 
Fastigheten rymmer även bland annat administration, rehabkontor och 
träningslokaler, förråd, dagverksamheten för demens, vaktmästeri samt ett modern 
storkök.  
Allégården är ett populärt boende, önskemål om Allégården kommer från personer 
tidigare bosatta i hela kommunen. Tillgänglighet för anhöriga som bor på andra 
ställen än lokalorten inom kommunen eller i andra kommuner uppges som en stor 
orsak.  
 
Fastigheten förvärvades av Regionen under 90-talet och byggdes om 2006-2007 
och 2009 (storkök) för totalt drygt 50 mnkr. Allégården är på 5733 m2 vilket 
innebär 133 m2 per rum. Årlig driftskostnad uppgår till 940 kr/m2. 
 
Allégården har på grund av investeringar i kök och andra ombyggnationer 
jämförelsevis en hög lokalkostnad/boendeplats. Däremot har Allégården den lägsta 
personalkostnaden/plats trots den högsta personaltätheten. Det beror på att det är 
en större enhet med fler avdelningar som kan samverka och använda 
personalresurserna mer kostnadseffektivt.   
 
Allégården har fortfarande kvar en viss institutionskänsla men med relativt små 
åtgärder bör det gå att förbättra hemmakänslan. De stora innegårdarna ger mycket 
bra förutsättningar för en tillgänglig utemiljö.  
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Ekebacken 

 

Ekebacken är beläget i Munkedals centralort. Fastigheten byggdes på 1950-talet 
och renoverades på 90-talet. Byggnaden är i tre plan varav bottenvåningen är av 
suterrängtyp och saknar bostäder. På Ekebacken finns 33 boendeplatser samt kök 
och matsal. Lägenheterna är stora, två rum med kokvrå, egen toalett och dusch. 
Flera av lägenheterna har balkong. Gemenskapsutrymmena är små och ibland 
något svårtillgängliga. Överblickbarheten i fastigheten är dålig vilket gör arbetet 
svårt och kräver högre bemanning för att uppnå samma kvalité som på andra 
boenden. Inga ytterområden finns kringbyggda. Brist på överblickbarhet, att 
fastigheten är i flera plan och bristen på säkra ytterområden gör att Ekebacken är 
olämplig som boende för personer med demens. Anläggningen är heller inte 
anpassad efter moderna krav och har stort behov av att renoveras och 
moderniseras.  

Ekebacken är precis som Allégården ett populärt boende, önskemål om Ekebacken 
kommer från personer tidigare bosatta i hela kommunen. Tillgänglighet för 
anhöriga som bor på andra ställen än lokalorten inom kommunen eller i andra 
kommuner uppges som en stor orsak. 

Ekebacken är på 3406 m2 vilket innebär 97 m2 per rum. Årlig driftskostnad uppgår 
till 619 kr/m2.  

Ekebacken ligger lägst när det gäller lokalkostnad/plats vilket beror på att det inte 
gjorts några större investeringar i fastigheten. Personalkostnaderna per plats är 
näst lägst och har också den lägsta personaltätheten i kommunen.  
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Dinglegården 

 

 
Dinglegården byggdes på 90-talet och innehåller 17 lägenheter varav 3 är korttids, 
7 är permanentboende för personer med demens och 7 är permanentboende till 
personer med fysisk nedsättning. Hemtjänsten i Dingle utgår härifrån och 
kommunen disponerar även ett par fristående lägenheter i fastigheten. I anslutning 
till Dinglegården finns även trygghetslägenheter som hyrs ut av föreningen men 
vars bostadskö kommunen hanterar samt ett LSS boende. Dinglegården har kök 
och matsal som även är tillgängligt för personer som bor i närområdet. 
Dinglegården är i två plan. Lägenheterna är relativt stora, två rum med kokvrå, 
egen toalett och dusch. Gemenskapsutrymmena är stora, tillgängliga och 
trivsamma. Inga ytterområden finns kringbyggda, utomhusmiljön är svårtillgänglig 
men inomhusmiljön har en god tillgänglighet. Småskaligheten gör att Dinglegården 
är mycket kostnadsdrivande att bemanna. Dinglegården är på grund av sin litenhet 
inte heller med i nationella statistikjämförelser.  
Dinglegården har först och främst en lokal efterfrågan.  
 
Dinglegården är på 2283 m2 vilket innebär 71 m2 per rum. Kostnaden för 
upprustning och modernisering av fastigheten för fortsatt verksamhet bör bedömas 
av föreningens styrelse. Årlig driftskostnad uppgår till 1266 kr/m2.  
 
Dinglegården är ett litet boende men också det boende som är näst dyrast i 
kommunen utifrån kostnad per brukare. Det är svårt att bedriva ett sådant litet 
boende kostnadseffektivt 
 
 
 

Sörbygården 
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Sörbygården ligger i centrala Hedekas. Boendet har 28 boendeplatser varav 9 är 
riktade mot personer med demens. Sörbygården har eget tillagningskök och stor 
matsal som även nyttjas av den närliggande skolan. I anslutning till Sörbygården 
finns trygghetslägenheter som hyrs ut av föreningen men vars bostadskö 
kommunen hanterar samt lokaler för hemtjänstgruppen i området. Byggnaden är i 
två plan. Lägenheterna är relativt stora, alla med kokvrå samt egen toalett och 
dusch. Flera av lägenheterna har balkong. Gemenskapsutrymmena är små och 
ibland något svårtillgängliga. Överblickbarheten i fastigheten är dålig vilket gör 
arbetet svårt och kräver högre bemanning för att uppnå samma kvalité som på 
andra boenden. Inga ytterområden finns kringbyggda. Brist på överblickbarhet, att 
fastigheten är i flera plan och bristen på säkra ytterområden gör att Sörbygården är 
svår att anpassa till personer med demens. Sörbygården har så gott som 
uteslutande lokal efterfrågan. Sörbygården är det boende där näst flest  
 
Fastigheten byggdes på 1950-talet och renoverades på 90-talet. Sörbygården är på 
3361 m2 vilket innebär 88 m2 per rum. Kostnaden för upprustning och 
modernisering av fastigheten för fortsatt verksamhet bör bedömas av föreningens 
styrelse. Årlig driftskostnad uppgår till 934 kr/m2.  
 
Sörbygården är utifrån 2012 års kostnader det dyraste boendet/plats. Det är 
framför allt personalkostnaden som är hög jämförelsevis med övriga boenden. Det 
kan bla bero på det geografiska avståndet som gör det extra svårt att samverka 
med andra verksamheter. 
 
 
 

Vässjegården 

 

 
Vässjegården ligger i utkanten av samhället Hällevadsholm. Fastigheten byggdes på 
1950-talet och renoverades på 90-talet. Tillgängligheten är dålig i såväl 
ytterområden som inomhusmiljö. Vässjegården har 21 boendeplatser varav 6 är 
riktade mot personer med demens. Byggnaden är i tre plan varav bottenvåningen 
är av suterrängtyp. Suterrängplanet rymmer tre lägenheter men som ej kan brukas 
som särskilt boendeplatser på grund av att de är svåra att överblicka och nå. 
Hemtjänsten har sina lokaler i huset och fastigheten har kök och matsal. 
Lägenheterna är stora, två rum med kokvrå, egen toalett och dusch. Flera av 
lägenheterna har balkong. Gemenskapsutrymmena är små och ibland något 
svårtillgängliga. Överblickbarheten i fastigheten är dålig vilket gör arbetet svårt och 
kräver högre bemanning för att uppnå samma kvalité som på andra boenden. Inga 
ytterområden finns kringbyggda. Anläggningen är heller inte anpassad efter 
moderna krav och har stort behov av att renoveras och moderniseras. 
Vässjegården har så gott som uteslutande lokal efterfrågan.  
 
Fastigheten är på 2456 m2 vilket innebär 117 m2 per rum. Årlig driftskostnad 
uppgår till 784 kr/m2.  
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Personalkostnaden/boendeplats är relativt hög på Vässjegården vilket till stor del 
beror på att det är en liten enhet med en planlösning som försvårar utförandet 
vilket gör att det är svårt, rent schematekniskt, att lösa bemanningen på ett 
kostnadseffektivt sätt. Lokalkostnad/plats är däremot förhållandevis låg vilket beror 
på att inga investeringar i fastigheten gjorts. 
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2. Behov 
Munkedals kommun behöver fler särskilda boendeplatser samtidigt som behovet av 
att anpassa de nuvarande boendena till modern standard är stort. Alternativen är 
då att antingen bygga ut och/eller renovera befintliga boenden eller att bygga nya 
boenden och lämna något eller några av de befintliga.  

2.1. Stora eller små särskilda boenden ut 
verksamhetsperspektiv 

Ur ett verksamhetsperspektiv är boendeutformningen ytterst viktig. Framförallt är 
det viktigt i särskilda boenden som riktar sig mot personer med 
demensproblematik. Man bör undvika stora avdelningar uppbyggda kring långa 
korridorer. Avdelningar med gemensamhetsutrymmen i mitten och lägenheter runt 
om ger minst känsla av institution och minskar oro- och ångestsymtom såsom 
vandrande hos de boende. Allt för små avdelningar svåra att hantera ut ett 
schematekniskt perspektiv, personalkontinuiteten blir inte optimal om personal 
alltid måste arbeta på olika avdelningar under ett och samma pass. En avdelning 
bör ha 8 till 10 platser för att få så god balans mellan ekonomi och boendemiljö 
som möjligt. Möjligheten för de boende att kunna röra sig fritt både på 
avdelningen, i de gemensamma utrymmena och utomhus är viktig. Yttermiljöer 
som är trygga, säkra och tillgängliga är viktigt. En god boendemiljö ökar 
livskvalitén och minskar vårdtyngden då mycket orossymptom kan förebyggas med 
en bra miljö. Det småskaliga ger här en lugnare boendemiljö.  

De äldre är inte en homogen grupp utan har mycket varierande behov av 
stimulans, social aktivitet och en stor variation av intressen. För att leva upp till 
värdegrunden inom äldreomsorgen, som fastslår att varje individ ska få möjlighet 
att bibehålla sin identitet, personlighet och få möjlighet att känna välbefinnande 
och livskvalitet samt socialtjänstlagens krav att alla äldre ska få möjlighet till en 
aktiv och meningsfull vardag i gemenskap med andra, så kräver det att varje 
särskilda boende har ett brett utbud av anpassade aktiviteter. Detta är mycket 
svårt att leva upp till för de små boendena, ett större boende har mer resurser att 
spela med och kan därmed erbjuda sina boende ett större och mer mångfasetterat 
utbud av aktiviteter och miljöer.  

Ur ett personalekonomiskt perspektiv är det mer effektivt med ett större boende då 
man på ett enklare sätt kan använda personalen flexibelt vid t.ex. planerade, 
tillfälliga vakanser såsom apt-möten. Man kan även ha en lägre personaltäthet på 
natten och samtidigt uppnå lika bra, eller bättre, kvalité.  

Kostnadseffektiviteten på ett större boende är även bättre på grund av minskade 
overheadkostnader.  

Ur ett verksamhetsperspektiv förordas därför mindre enheter, med 8 till 10 
boendeplatser, byggda i en hemtrevlig, ej institutionslik miljö och med goda 
yttermiljöer. Dessa enheter bör ligga tillsammans i ett större komplex för att kunna 
erbjuda en större variation av miljöer och aktiviteter för de boende samt för att 
kostnadseffektivisera boendet. Enplanslösningar är alltid att föredra vid byggande 
av boenden för äldre med olika typer av funktionsnedsättningar. Är detta ej möjligt 
skall man eftersträva att ha boendeenheterna på markplan och personal- och 
administrativa lokaler på de plan som ej är i marknivå.  
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2.2. Uppskattat behov av platser i framtiden 
De sista åren har allt färre äldre bott på särskilt boende, en trend som man kan se i 
hela landet. Detta har debatterats både inom politiken, forskningen och 
intresseorganisationerna och den rådande uppfattningen är att minskningen börjar 
stagnera. Man tror att den andel som nu råder är den vi kommer att fortsätta ha. 
Antalet äldre i befolkningen stiger, boverket prognostiserar att antalet personer 
över 85 år i riket kommer att ha fördubblats fram till 2050.  

Tidigare prognos har gjort gällande att 5,5, % av personer över 65 och 21 % av 
personer över 80 kommer att ha behov av särskilt boende. I dag ligger siffran i 
Munkedal på 5 % respektive 19,5 %.  

Det vanskligt att beräkna framtida behov av särskilda boendeformer för äldre. Vi 
ser ändrade mönster i livslängd och sjuklighet, i möjligheterna till stöd och hjälp i 
hemmet och förändrade preferenser hos våra äldre. Man vet också att tillgång till 
anpassade privatbostäder och samhällsservice i närområdena påverkar hur stor 
andel av de äldre som kan bo kvar hemma. Men för att kunna göra någon form av 
beräkning räknar vi med dagens andel av personer över 80 år kommer ligga 
konstant. Beräkningen bygger även på att ökningen av antalet särskilt 
boendeplatser följer ökningen av antalet korttidsplatser. Fortsättningsvis kommer 
ingen skillnad göras mellan korttids- och permanentplatser utan de kommer 
gemensamt benämnas som särskilt boendeplatser.  

 

År  Antal 
personer 80 

+ 

Antal SÄBO‐
platser 

Ökning 
antal 
platser 

Antal 
korttidsplatser 

Ökning 
antal 
platser 

2015  676  132 0 13 0 
2020  698  136 4 14 1 
2025  804  157 25 16 3 
2030  901  176 44 17 4 
2035  932  182 50 18 5 
2040  945  185 53 18 5 

 
 

2.3. Bemanning 
En bättre anpassad boendemiljö och större enheter möjliggör en mer 
kostnadseffektiv personalbemanning. Vi kan redan idag se att Allégården, som har 
högst bemanningsgrad, har den minsta personalkostnaden av våra boenden. För att 
kunna göra en uppskattning av den ekonomiska vinsten i större boenden har vi bett 
enhetscheferna att göra en uppskattning av personalbehovet vid de tre fiktiva 
boendena. Bedömningen är att bemanningsgraden dagtid och kvällstid ej kan 
minskas utan betydande kvalitetssänkning. Nattbemanning kan däremot 
effektiviseras vilket ger en bättre kostnadseffektivitet och samtidigt en högre 
kvalité för brukarna. Vikariebehovet minskar även det vid större enheter då man 
ofta kan täcka upp planerade, återkommande vakanser med befintlig personal. Man 
kan även se att bättre anpassade lokaler ger en bättre arbetsmiljö och minskar 
risken för arbetsmiljörelaterade sjukskrivningar.  
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2.4. Andra kvalitetsaspekter 
Med i planeringen av en framtida struktur för särskilda boenden i Munkedals 
kommun bör man även ta hänsyn till andra kvalitetsaspekter. Kvalitet är inget 
enhetligt och enkelt begrepp. För socialstyrelsen innebär kvalité att verksamheten 
följer lagar och föreskrifter vilket kan ses som självklart. Väl fungerande lokaler kan 
i vissa fall vara avgörande för att kommunen ska kunna leva upp till detta. T.ex. i 
behov av låsa dörrar på grund av att personer med demens hamnar rakt ut från 
boendet när de går ut från enheten istället för in på en stängd innergård. Eller att 
nattbemanningen aldrig kan ha möjlighet att uppmärksamma och ingripa 
omgående om någon boende har behov av hjälp nattetid på grund av dålig 
möjlighet att överblicka boendet. All kvalité uppmärksammat inte av brukarna och 
allmänhet som god kvalité, och vissa kvalitetsfaktorer uppmärksammas endast i 
avsaknaden av dem. Brukarnas och allmänhetens subjektiva upplevelse av kvalité 
påverkas ibland även av andra faktorer än just det åsikten är om. Ett boende kan 
upplevas som gott och bra medan ett annat som bristande och dåligt endast på 
grund av tidigare meriter, massmedial uppmärksamhet eller tidigare gott/dåligt 
rykte trots att de båda boendena i alla avseenden är likvärdiga. Nedan illustreras 
fyra olika upplevelser av kvalitet som får olika konsekvenser för hur brukare och 
anhöriga bedömer boendet och verksamheten.  

Kritisk kvalitet 
Dålig kvalitet får kostsamma 
konsekvenser och smittar av sig på 
andra områden 
 
Brukare och anhöriga är känsliga för om 
boendet:  

- Brister i underhåll 
- Dåligt rykte/status och/eller negativ 

massmedial uppmärksamhet 
- Lägenheter och/eller 

gemensamhetsytor är inte 
ändamålsenliga, fräscha och med 
god standard 

- Dåligt bemötande från 
personal/ledning, dålig samverkan 
med anhöriga 

Profilerande kvalitet 
Bra kvalitet får positiva konsekvenser 
också på andra områden 
 
Brukare, anhöriga och allmänhet värderar 
högt att boendet har/är:  

- Vacker boendemiljö, byggnadens 
utformning 

- Påkostad utemiljö, trädgård 
- Inredning/estetik, tekniska 

hjälpmedel 
- Utvecklad 

underhållning/dagverksamhet, 
service, tillgänglighet 

- Utvecklad matservering 
- Dialog/interaktion med 

lokalsamhället 
- Specialinriktning t.ex. språk 

 
Hygienaspekter 
Bra kvalitet ger ingen uppmärksamhet 
alls men bristande kvalitet är 
förödande 
 
Brukare och anhöriga förutsätter att 
boendet har/är: 

- Rent och snyggt 
- Lägenheter, toaletter och duschar 

är praktiska 
- Det är tryggt och säkert på boendet 
- Det finns parkeringsplatser i 

tillräcklig omfattning 
- Tillgängligheten är god inne och ute 
- Personalen är trevlig och 

professionell

Indifferenta aspekter 
Varken bra eller dålig kvalitet 
uppmärksammas av brukarna 
 
 
Brukarna och anhöriga uppmärksammar 
inte om nödvändiga investeringar gjorts i: 

- Ombyggnationer av kök 
- Administrativa lokaler 
- Personalutrymmen 
- Förvaringsutrymmen för 

verksamhetens eller personalens 
saker 
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Idag finns ett äldreboende i varje tätort kommunen undantaget centralorten där det 
finns två. Ett äldreboende är en större arbetsplats som ger positiva bieffekter på 
lokalsamhället i form av tillgängliga arbeten, underlag för den lokala handeln och 
restaurangbranschen. Våra äldreboenden är även en resurs för de äldre i 
närområdet som fortfarande bor hemma i form av tillgänglig matsal och viss social 
aktivitet. Ett äldreboende har ofta ett starkt symboliskt värde i en ort. Hänsyn bör 
därför tas till den lokala opinionen som ofta värnar det äldreboende som finns på 
centralorten. Nedläggning av ett äldreboende och skapandet av nya äldreboenden 
måste alltid göras med god dialog och interaktion med lokalsamhället.  

3. Möjligheter 
För att möta framtidens behov, öka kvaliteten och minska kostnaderna måste 
nybyggnation och/eller ombyggnation göras.  

3.1. Ombyggnation 

3.1.1. Ägarförhållande 
Kommunen i förvaltningsform äger Allégården, Ekebacken och Vässjegården medan 
Kooperativa hyresrättsföreningen Grönskan (blivande namn) äger Dinglegården och 
Sörbygården. Kommunen bedriver verksamheten i samtliga anläggningar. 
Ägarförhållandena påverkas självklart kommunens möjlighet att besluta och 
genomföra eventuella renoveringar och tillbyggnationer.  

3.1.2. Utvecklingsmöjligheter 
Möjligheten att bygga ihop Allégården och Ekebacken har utretts. Länsstyrelsen 
säger helt nej till all byggnation, även tillbyggnad av Allégården, med hänvisning till 
två stycken historiskt viktiga ”storhögar”. Det är möjligt, att efter planändring, 
bygga på en våning på Allégården. 
 
Ekebacken är väldigt kostnadskrävande att bygga om till vård- eller 
trygghetsboende eftersom nuvarande lägenheter och toa/duschutrymmen är för 
små. 

 
Såväl Dinglegården som Vässjegården är för små för att verksamheten ska vara 
effektiv. Framför allt Vässjegården är dessutom i behov av omfattande upprustning 
och är dyr att bygga om till ett modernt vårdboende, höjdskillnader begränsar 
möjligheten ytterligare möjligheten att bygga till. Dinglegården är omgiven av 
annan bebyggelse som försvårar en eventuell utbyggnation.  
 
Sörbygården ägs ej av kommunen men hyresrättsföreningen Grönskan har 
meddelat att de ställer sig positiva till en utbyggnation av Sörbygården till 40 
platser. Tidigare boendeutredningar har även visat på möjlighet att med enklare 
medel utöka de befintliga lokalerna med 2 till 3 lägenheter.  
 

3.2. Användning av befintliga fastigheter om nuvarande 
fastigheter lämnas 

Ekebacken är väldigt kostnadskrävande att bygga om till vård- eller 
trygghetsboende eftersom nuvarande lägenheter och toa/duschutrymmen är för 
små. Ombyggnaderna blir därför omfattande. En möjlighet är att bygga om till 
kontor, utbildningssalar, lokaler för park & skog mm, dvs för kommunal verksamhet 
i bred mening. Fastigheten kan naturligtvis även säljas (planändring). 
 
Allégården är mycket svår att hitta alternativa användningsområden för. 
Kommunen har investerat i ett väl fungerande storkök med kapacitet för att serva 
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flera av kommunens verksamheter. Lokalerna är väl anpassade att vara just 
äldreboende varför annan användning är besvärlig att hitta.  
 
Vässjegården är dyr att bygga om till ett modernt vårdboende. En möjlighet är att 
sälja fastigheten för ombyggnad till bostäder (planändring). 
 
Dinglegården har många goda förutsättningar 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 att ha en öppen träffpunkt för äldre i området. Det finns möjlighet för 
hemtjänsten att ha en grupplokal i huset vilket kan innebära en trygghet för de 
boende. Det kan också finans möjlighet att erbjuda frivilliga/intresseorganisationer 
lokaler. Om kommunens verksamhet lämnar fastigheten är det styrelsen för den 
kooperativa hyresgästföreningen som beslutar om fortsatt användning av 
fastigheten.  
 
Om ett nytt boende byggs som kan inhysa lokaler för hemtjänst och hemsjukvård 
eller att annan byggnad där vi idag har särskilt boende görs om till lokaler för dessa 
verksamheter så kan hyreskontrakt på nuvarande lokaler sägas upp från och med 
2021-01-01.  

3.3. Nybyggnation 
Uppdraget till förvaltningen var att titta på effekterna av att endast ha två särskilda 
boenden i Munkedal där det ena är Sörbygården. Då inga av de andra fyra 
boendena är möjliga att bygga ut i den omfattning som krävs innebär detta 
alternativ ofrånkomligt att Allégården, Ekebacken, Dinglegården och Vässjegården 
lämnas och ersätts med en ny fastighet. Förvaltningen presenterar två sådana 
förslag, ett där Sörbygården lämnats oförändrat och ett där Sörbygården byggts ut 
till 40 platser.  

Då Allégården redan idag är väl fungerande som särskilt boende samt att det är 
svårt att hitta alternativa användningsområden för byggnaden lämnar även 
förvaltningen två alternativ med både Allégården och Sörbygården kvar samt ett 
nytt boende. Allégården har i detta förslag utökats till 49 platser. I alternativ a 
lämnas Sörbygården oförändrad och i alternativ b är Sörbygården utbyggd med 12 
platser. 
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3.3.1. Alternativa boendestrukturer i framtiden 
För att synliggöra effekterna av förändrad boendestruktur presenteras fyra exempel 
med hypotetiskt boenden i storlek med vad som skulle behövas. Utgångsläget är 
det prognostiserade behovet 2030. För ombyggnad/renovering/modernisering 
används kalkylmässigt 10000 kr/m2. För nybyggnad används 30000 kr/m2. Vid 
nybyggnation bedöms att boende, kringytor, administrativa ytor samt yta för tex 
hemtjänst uppgår till 85 m2 per boendeplats. 
 
Som grund för beräkning av investeringskostnad har nybyggnationen av 
omsorgsboende i Rotviksbro (2012) och ombyggnad/renovering av Allégården 
(2006-2007) använts som beräkningsgrund. Innan ett faktiskt förslag på 
nybyggnation beslutas är det dock svårt att göra någon exakt beräkning av 
byggkostnad samt driftkostnad.  
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3.3.1.1. Alternativ 1 a 

 

Boende SÄBO 
platser 

Sörbygården 30
”Nygården” 165
  
Summa 193
  

 

Alternativ 1a är att bibehålla Sörbygården i befintlig utformning samt bygga ett nytt 
boende på annan plats i kommunen. ”Nygården” skulle i detta alternativ då behöva 
inrymma 165 särskilt boendeplatser. Beroende på var byggnaden placeras 
geografiskt finns lokaler för administration, hemtjänst, hemsjukvård, rehab, spa, 
dagverksamhet mm i något varierad omfattning. Byggnaden innehåller ett storkök 
för verksamheten i byggnaden. Plats är inte bestämd men krav på platsen är: 

- Gott om plats 
- Bra kommunikationer 
- Någorlunda geoteknik 

Investeringskostnaden skulle uppskattningsvis bli 420 miljoner kronor. 
 
Detta förslag skulle innebära att Vård och Omsorg lämnar fyra byggnader till annan 
verksamhet, avyttring eller upphörda kontrakt, se Användning av befintliga 
fastigheter om ett nytt äldrecentrum byggs. Det skulle eventuellt, beroende på 
geografisk placering även innebära att man lämnar lokaler som kommunen idag hyr 
för hemtjänst och hemsjukvård. Minst 2 tätorter i kommunen skulle mista sina 
särskilda boenden.  
 
Personalbemanningen för Sörbygården lämnas oförändrad på 0,14 
årsarbetare(åa)/plats. För ”Nygården” skulle bemanningsgraden nattetid kunna 
minskas till 0,12 åa/plats med bibehållen eller ökad kvalitet.  
 
 
 
Parameter   Sörbygården  Nygården  Sammantaget 

Boendeplatser  28 165 193 

Nattpersonal  0,14 0,12 0,13 

Tillgänglighet  1 1 2 

Lämnade byggnader  0 4 4 

Investeringskostnad  0 420 420 

Driftkostnad  16,7 132,1 145,5 
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3.3.1.2. Alternativ 1 b 

 

Boende SÄBO 
platser 

Sörbygården 40
”Nygården” 153
  
Summa 193
  

 

Alternativ 1 b är identisk med alternativ 1 a undantaget att Sörbygården utökas 
med 12 platser så att det blir 40 platser sammantaget. Nygården skulle i detta 
alternativ då behöva inrymma 153 särskilt boendeplatser. I övrigt blir 
förutsättningarna för byggnation och lämnande av tätorter och byggnader det 
samma som i Alternativ 1 a 
 
Kostnaden för utbyggnad av Sörbygården bedöms till 31 miljoner kronor, (mer 
korrekt siffra får lämnas av föreningens styrelse) och nybyggnationen av ”Nygård” 
bedöms till 390 miljoner kronor, totalt 421 miljoner kronor. 
 
Personalbemanningen för Sörbygården bedöms hamna på ungefär 0,16 åa/plats. 
För ”Nygården” skulle bemanningsgraden nattetid kunna hamna på 0,13 åa/plats.  
 
 
 
 
Parameter   Sörbygården  Nygården  Sammantaget 

Boendeplatser  40 165 193 
Nattpersonal  0,16 0,13 0,14 
Tillgänglighet  1 1 2 
Lämnade byggnader  0 4 4 
Investeringskostnad  31 390 421 
Driftkostnad  25 102,2 126 
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3.3.1.3. Alternativ 2 a 

 

 

Boende SÄBO 
platser 

Sörbygården     30 
Allégården 50
”Nygården” 113
  
Summa 193
  

I alternativ 2 a behålls Allégården, som är det särskilda boende som är det bäst 
anpassade och mest kostnadseffektiva särskilda boendet i kommunen idag. 
Allégården skulle med viss ombyggnad och anpassningar kunna göras till ett väl 
fungerande vård- och omsorgsboende med 50 boendeplatser. Det nya boendet 
skulle i så fall kunna minskas till 116 platser. Byggnationen av Nygården har 
samma förutsättningar som i Alternativ 1a. Kostnaden för ombyggnad av 
Allégården bedöms till 6 miljoner kronor och nybyggnationen av ”Nygård” till 296 
miljoner kronor, totalt 302 miljoner kronor. 
 
Detta förslag skulle innebära att Vård och Omsorg lämnar tre byggnader till annan 
verksamhet, avyttring eller upphörda kontrakt, se Användning av befintliga 
fastigheter om nuvarande fastigheter lämnas. Även i detta förslag skulle eventuellt, 
beroende på geografisk placering, innebära att man lämnar lokaler som kommunen 
idag hyr för hemtjänst och hemsjukvård. Minst 1 tätorter i kommunen skulle mista 
sitt särskilda boenden.  
 
Även i detta förslag lämnas personalbemanningen på Sörbygården oförändrad på 
0,14 åa/plats. För ”Nygården” skulle bemanningsgraden nattetid bedöms hamna på 
0,13 åa/plats och för Allégården 15 åa/plats.  
 
Parameter   Sörbygården  Allégården  Nygården  Sammantaget 

Boendeplatser  30  50 113 193 

Nattpersonal  0,14  0,15 0,13 0,14 

Tillgänglighet  1  1 1 3 

Lämnade byggnader  0  0 3 3 

Investeringskostnad  0  6 296 302 

Driftkostnad  16,7  29,9 76,7 120 
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3.3.1.4. Alternativ 2 b 

 

 

Boende SÄBO 
platser 

Sörbygården 40
Allégården 50
”Nygården” 103
  
Summa 193
  

 

Även i alternativ 2 b Allégården ökas till 50 platser samt att Sörbygården byggs om 
och utökas till 40 boendeplatser. Det nya boendet skulle i så fall kunna minskas till 
104 platser. I övrigt blir förutsättningarna för byggnation och lämnande av tätorter 
och byggnader det samma som i Alternativ 2 a 
 
Kostnaden för utbyggnad av Sörbygården bedöms till 31 miljoner kronor, 
Allégårdens ombyggnation 6 miljoner kronor och nybyggnationen av ”Nygård” 
bedöms kosta 265 miljoner kronor, totalt 302 miljoner kronor.  
 
Personalbemanningen nattetid för Sörbygården bedöms hamna på ungefär 0,16 
åa/plats. För ”Nygården” skulle bemanningsgraden nattetid bedöms hamna på 0,14 
åa/plats och för Allégården 15 åa/plats.  
 
Parameter   Sörbygården  Allégården  Nygården  Sammantaget 

Boendeplatser  40  50 103 193 

Nattpersonal  0,16  0,15 0,14 0,15 

Tillgänglighet  1  1 1 3 

Lämnade byggnader  0  0 3 3 

Investeringskostnad  31  6 265 302 

Driftkostnad  25   30 69,8 123 
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4. Sammanfattning 
För att kunna göra jämförelser mellan de olika alternativen samt utifrån dagsläget kommer vissa parametrar att värderas och ges nyckeltal. 
Dessa parametrar är:  

 Antal boendeplatser per boende 
 Uppskattat behov av nattpersonal (årsarbetare/ plats) 
 Tillgänglighet (mäts i skala 1 till 4 beroende på hur många lokalorter som kommer att ha ett särskilt boende i närområdet) 
 Lämnade byggnader (Skala 1 till 4 beroende på hur många byggnader Vård och Omsorg lämnar för annan verksamhet) 
 Investeringskostnad (Uppskattad kostnad för ny- och ombyggnation, mäts i miljoner kronor.)  
 Driftkostnad (Uppskattad driftkostnad där fastighetsdrift, kapitalkostnad samt kostnad för undersköterskor och chefer ingår, mäts i 

miljoner kronor/år)  

 

 

Alternativ  Personaltäthet natt  Tillgänglighet  Antal byggnader som 
lämnas för annan 

verksamhet 

Investeringskostnad 
(mkr) 

Driftkostnad (mkr) 

Alternativ 1a 0,13  2 4    420 124 

Alternativ 1b 0,14 2 4    421 125 

Alternativ 2a 0,14 3 3    302 120 

Alternativ 2b   0,15 3 3 302 123 
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Däremot är nattbemanningen ett område där det i dagsläget För att få en rättvis jämförelse mellan de olika alternativen har vi utgått från en 
dag/kvällsbemanning på 0,75 årsarbetare/ vårdtagare i alla alternativen samt utifrån dagsläget. Vi har även tittat på den faktiska 
kostnadseffektivitet som redan i dag finns på Allégården vad gäller vikarietillsättning och utgått från att man kan hålla samma 
kostnadseffektivitet på de nya boendena. Sörbygården har förutsatts ha samma kostnader som idag i alternativ ett och två men har jämställts 
med det Allégården har idag i alternativ 3 och 4.  

 

Några kvalitetssäkrade siffror lämnar inte vi för Sörbygården eftersom det är annan huvudman. En bedömning är dock som följer: 

Nuvarande kostnad (hyra) är 934 kr/m2 

Tillkommande kap kostn för 31 milj kr är 1 550 000 kr per år 

Driftskostn för nya delen (1020 m2) är 450 kr per m2 vid en underhållsnivå på 60 kr/m2. 

 

Totalt ger detta en årskostnad (ny hyra) på 5 150 000 kr för 4381 m2 eller 1175 kr/m2 

Mats 

Lämna Strömstadsvägen 7: Kommunen har ett hyresavtal som sträcker sig fram till 20201231. Årskostnaden är 520 tkr. Denna kostnad 
kvarstår även om vi lämnar lokalen i förtid. Verksamheten har dessutom kostnader för p-platser. Efter avtalstiden har vi ingen kostnad. 
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Allegården: Alt användning är svår om vi går ur Ekebacken också. Behöver vi Centralköket? Bygga om till trygghetsboende? Svårt att se att vi 
behöver det för administration el dyl. Beroende på var ett nybygge hamnar kan det finnas behov av lokaler för hemtjänst och hemsjukvård i 
Munkedal – kanske i del av Allegården? 

Kostnaderna: Kostnaden för 104 pl är 265 mnkr (inte 359) så totalsumman för det alternativet är 302 mnkr. 

Mats   

 

Behöver läggas till 

 Kökspersonal 
 Städ 
 Bemanning över grundbemanning 
 Strömstadsvägen 7 

 

Är med 

 Chefer 
 Usk natt/dag 
 Fastighetsskötsel 
 Uppvärmning 
 Avskrivning 
 Investeringar 

Ska ej vara med 

 Ssk 
 Rehab 
 Förbrukningskostnad 
 Kök Hedekas? 
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 2016-01-05 Dnr: KS 2014-419    

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

Kvalitetsmått och nivågruppering inom LSS 

Under vintern 2014/15 gjordes ett arbete med delar av sektor Stöd, av 

konsultfirman Public Partner. Arbetet resulterade i flera förslag på åtgärder och 

områden där arbetet borde fortskrida (se rapport KS 2015-04-15). Under 

sommaren 2015 har arbetet fortsatt med stöd från Public Partner, med inriktning 

mot LSS. Genom träffar med olika nyckelpersoner, både handläggare och politiker, 

ringades två områden in som viktiga utvecklingsområden: Kvalitetsmått och 

nivågrupperingar.  

 

Kvalitetsmått innebär att kommunen fastställer vad som är rimlig nivå på olika 

insatser inom LSS-lagstiftningen. 

 

Nivågruppering innebär att brukare indelas i nivåer utifrån omvårdnads- och 

tillsynsbehov, vilket kan användas både i arbetet för att samordna aktiviteter och i 

resursfördelningen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Beslutet ger möjlighet till en resursfördelningsmodell för verksamheten. 

2. Miljö 

Beslutet har ingen påverkan på miljön.  

3. Folkhälsa 

Beslutet kommer inte att påverka folkhälsan. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Beslutet berör inte förhållandet arbetsgivare – arbetstagare. 

 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till kvalitetsmått och 

nivågruppering inom LSS. 

 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med 

implementering av kvalitetsmått och nivågruppering. 

 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en ekonomisk 

beräkningsmodell för de olika nivåerna i nivågrupperingen. 

 

 

 

     

 

Markus Fjellsson Anders Haag 

Vik. chef Tf chef 

Arbetsmarknadsenheten Sektor Stöd 
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 2016-01-05 Dnr: KS 2014-419 

 
 KOMMUNSTYRELSEN 
  
 

 
 

Slutrapport från arbetet med framtagandet av 
kvalitetsmått och nivågruppering inom LSS 
 

Bakgrund 
Under vintern 2014/15 anlitades konsultfirman Public Partner för att genomföra ett 
arbete med delar av sektor Stöd. Arbetet resulterade i flera förslag på åtgärder och 
områden där arbetet borde fortskrida (se rapport KS 2015-04-15). Under 
sommaren 2015 har arbetet fortsatt med stöd från Public Partner, med inriktning 
mot LSS och biståndsbedömningen. 

Uppdraget formulerades: 

”På uppdrag av kommunledningen ska Public Partner leda en utvecklingsprocess 
med syfte och mål att belysa biståndsprocessen och kvalitetsnivåerna”. 

Genom träffar med olika nyckelpersoner, både handläggare och politiker, 
formulerades ett antal frågeställningar som skulle arbetas vidare med: 

  Hur definieras god levnadsnivå för personer inom LSS i Munkedals 
kommun? 

 Hur skapas överenskommelser mellan myndighet och ”produktion”? 
 Vilket stöd i det dagliga arbetet behöver biståndshandläggaren?  
 Finns det vinster att göra genom ett samordnat chefskap inom 

biståndsavdelningarna i ett antal kommuner? 
 Hur ska uppföljning av insatser inom LSS/Socialpsykiatri genomföras? 
 Hur säkras att individualitetsprincipen i LSS fungerar?  
 Hur skulle samverkan med andra delar inom kommunen kunna se ut? 

(Exempelvis vilka möjligheter har hemtjänsten att bistå med boendestöd 
helg och nattetid) 

 
Detta arbete, som genomfördes under tre dagar med ledning av Public Partner, 
sammanfattades i följande slutsatser: 

Starka sidor att bevara och utveckla 

 En förändringsmedvetenhet 
 Engagemang och kompetens i alla delar 
 Bra dialog mellan myndighet och verkställighet 
 Medvetenhet kring kvalitetsfrågan 
 Strukturer för samverkan och uppföljning finns på plats 
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Det här behöver utvecklas 

 Uppföljning – när och hur? 
 Strukturering ärendekonferens – ordförande och dagordning 
 Utveckling Magna Cura – LSS = blindtarm 
 Ekonomifrågor – ”vet inte vad som ingår och vad jag får ut” 
 Korttids hemmaplan – möjlig besparing (Princip klart – ha is i magen och 

kör!) 
 Ansvar för externa platser – möjlig besparing 
 Trygghet i organisation – myndighetssidan 
 Kvalitetsmått – tydlighet i organisation och för politik 
 Nivågruppering – tydlighet i organisation och för politik 

Ur dessa slutsatser väljs två områden ut för vidare utveckling: 

Kvalitetsmått 

 Ett sätt att skapa tydlighet för myndighet och verksamhet 
 Samförstånd mellan politik och förvaltning 
 Ger brukarna en bild av vad som är en god levnadsnivå = vad man kan 

förvänta sig i Munkedal 

Nivågruppering 

 Ger en tydlig bild av behoven i verksamheten 
 Kan kopplas till resursfördelning 
 Incitament för utveckling av hela boendestrukturen 
 Ett sätt att skapa tydlighet för myndighet och verksamhet 
 Samförstånd mellan politik och förvaltning 

Arbetsmetod 

Arbetet har genomförts enligt metoden Action Learning som innebär: 

 Störst lärande sker när man arbetar med lösningar på faktiska 
arbetsuppgifter 

 Uppgifterna måste upplevas som viktiga 
 Uppgiften ska kunna misslyckas – innehåller ett lärande 
 Det ska finnas ett reellt ansvar kopplat till uppgiften 
 Det ska finnas stöd från andra 
 Någon (i ledningen) ska veta att man arbetar med ett förändringsprojekt  
 Handling (action) är i fokus 

 

Arbetsorganisation 
Arbetet har organiserats i projektform där arbetet har genomförts av två fristående 
arbetsgrupper, ledda av en enhetschef och med deltagare från personalen. En 
projektledare har varit utsedd för samordning och presentation, samt en styrgrupp. 
Public Partner har också varit inkopplade under processen för stöd och 
gränsdragningar. 

Arbetsgrupperna har träffats veckovis, och arbetat utifrån material som används i 
andra kommuner. Materialet är därför väl berett sedan tidigare, men behöver 
omarbetas för att passa Munkedals kommuns förutsättningar.  
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Processen 
Arbetsgrupperna har träffats i princip en gång per vecka. Deltagarna har 
däremellan tagit med sig frågeställningar och funderingar till kollegor i 
verksamheterna. I och med detta har det varit en levande diskussion som bidragit 
till ett konstruktiv och resultatsinriktad process. I arbetet med nivågrupperingar 
genomförde man t.ex. en bedömning utifrån intervjumaterialet för att testa hur en 
nivåindelning skulle kunna gå till. Trots att brukaren var känd av alla närvarande 
blev bedömningen olika, vilket ledde till en diskussion kring synsätt och vilka 
slutsatser som kan dras. Resultatet blev också att arbetsgruppen framhåller vikten 
av att bedömningen görs av få personer i ett nära samarbete, för att säkerställa en 
likvärdig bedömning och samordnad nivåindelning.  

Det har också förts en diskussion med flera av de boende kring arbetet. Även 
konsulterna från Public Partner fick, i deras intervjuarbete, intervjua tre boende, 
vilket bidrog mycket till deras slutsatser. 

Under arbetets gång har behov av tydliggörande kring flera frågeställningar 
gällande andra delområden framkommit. 

Kvalitetsmått 
Arbetsgrupp: Susanne Thorin Karlsson, Jennifer Stigsson, Yvonne Tordebring, Maria 
Länström  

Med kvalitetsmått inom LSS menas den nivå beslutet ska innebära för den enskilde 
när det gäller vad olika insatser ska omfatta. Lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag och anger vad som 
personer kan ha rätt till, men inte alltid i vilken omfattning. Istället ska 
bedömningen tillfredsställa varje individs behov för att uppnå en god levnadsnivå. 
Frågan om vad som är en tillräcklig nivå för t.ex. resor är inte preciserad utan 
behöver formuleras för att skapa en enhetlig tillämpning av lagstiftningen i 
kommunen. Syftet med att man på kommunal nivå fastställer en kvalitetsnivå i 
biståndsbedömningen är att tolka lagen och visa vad som här menas med en viss 
insats. T.ex. hur ofta ska man ha rätt till en fritidsaktivitet? Hur ofta ska man ha 
rätt till en semesterresa? Inom LSS betalar brukaren sina aktiviteter själv, men 
insatser handlar om hur ofta personal kan följa med på dessa aktiviteter.  

Att fastställa detta innebär också att verksamheten kan planeras noggrannare vilket 
förenklar resurstilldelningen. Resurserna läggs på respektive boende som hanterar 
insatserna utan att biståndshandläggare behöver vara inblandad. Rätten till 
insatsen, och också avgränsningen, är redan fastslagen. 

Nivågruppering 
Arbetsgrupp: Arijana Karamehmedovic, Pia Wolf Sörensen, Elisabeth Hansson, Elise 
Andersson 

Nivågruppering innebär att varje brukare bedöms och graderas till en viss nivå, 
utifrån omvårdnads- och tillsynsbehov. I arbetet har arbetsgruppen hittills arbetat 
med nivågruppering inom boende. Under våren planeras att även arbetet med 
nivågruppering inom daglig verksamhet ska genomföras. 
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Nivågrupper finns från 1 – 5. Dessutom kan även ”under 1” och ”över 5” användas. 
En brukare på nivå 1 innebär att denne är relativt självständig och behöver stöd av 
personal någon eller några gånger per dag. En brukare på nivå 5 innebär att denne 
har ett stort omvårdnadsbehov, behov av tillsyn ofta och kanske insatser även 
nattetid.  

Utifrån dessa nivåer kan man också koppla en kostnad. Genom att beräkna de 
insatser som normalt ingår för ”nivå 1” samt övriga så kan man beräkna en 
normalkostnad för dessa brukare.  

Bedömningen görs med stöd i ett intervjumaterial, och som kommer att utföras av 
två personer utanför, men med insyn i, verksamheterna. De två handläggarna 
arbetar nära tillsammans för att utarbeta en likformig bedömningsnivå.  

Nivåbedömningen kan användas i olika sammanhang. Det som diskuterats under 
arbetet är: 

 Stöd i utformningen av kategoriboende. Om brukare med samma eller 
näraliggande behov bor på samma boende kan insatser samordnas och 
aktiviteter anpassas. 

 Resursfördelning. Utifrån brukarnas behov kan resurser fördelas till 
respektive boende. Om hyresgäster flyttar ut eller in kan resurser 
omfördelas under verksamhetsåret. 

 Medvetenhet om kostnader. Trots ambitionen att ordna boende på 
hemmaplan kan det ibland bli nödvändigt att köpa tjänst av extern utförare. 
Om den egna kostnaden då är bedömd till en viss nivå, är det lätt att 
bedöma rimligheten i externa utförares prissättning. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är i detta skede svårt att bedöma vilka de ekonomiska konsekvenserna 
kommer att bli. Förändringarna innebär dock att resursåtgången och 
resursfördelningen blir tydligare och lättare att analysera. Det kommer att ske en 
noggrann och kontinuerlig uppföljning av kostnadsutvecklingen från förvaltningens 
sida. 

Fortsättning/Tidsplan 
Förslag på områden för förvaltningen att arbeta vidare med under 2016: 

 beräkna kostnader för de olika nivåerna i nivågrupperingen  
 nivågrupperingen utarbetas för att gälla daglig verksamhet 
 Kvalitetsmått preciseras för andra insatser inom LSS 

Kostnadsberäkningar 
Målsättningen är att kostnadsberäkningar av nivågrupperingen ska ligga till grund 
för ett system med resursfördelning i budgetarbetet inför 2018.  

Nivågruppering daglig verksamhet 
Nivågruppering för daglig verksamhet arbetas fram på samma sätt som underlaget 
för boendet. Klart i mars. 
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Kvalitetsmått 
Kvalitetsmått bör tas fram på fler områden inom insatserna. Ekonomiska 
konsekvenser ska analyseras. 

Utvärdering 
Utvärdering kommer att genomföras, förslagsvis i samarbete med Högskolan Väst 
eller annan extern aktör under 2017. Detta medför att erfarenheterna tas tillvara 
vilket i slutändan ger en evidensbaserad verksamhet. 

 

Bilagor: 

1. Kvalitetsnivåer LSS 
2. Insatsmätning Munkedals kommun 

 
 
 
Markus Fjellsson 
Vik. enhetschef 
Arbetsmarknadsenheten 
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 2015-12-01 Dnr: 
        

 
 KOMMUNSTYRELSEN 
  
 

 
 
Kvalitetsnivåer Särskilt Boende enl. LSS  

Arbetet med kvalitetsnivåer inom insatsen Boende med särskilt stöd och service enl. 
LSS är ett fösta steg att tydliggöra och ge information om vad som skall ingå i insatsen i 
Munkedals kommun utifrån lagstiftning, rättspraxis och politiska ställningstagande. 
Detta är ett arbete som skall vara en del av riktlinjer för myndighetsutövande och 
verkställande av LSS insatser i Munkedals kommun samt ge information till brukare 
och deras företrädare. Det är viktigt att understryka att dessa kvalitetsnivåer skall vara 
vägledande och inte ersätter den individuella prövningen som görs utifrån varje enskild 
ansökan. Arbetet med att ta fram kvalitetsnivåer på andra insatser enl LSS kommer att 
fortlöpa.  

Kultur och fritidsaktiviteter. 

LSS 9 § 9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad 
En bostad med särskild service är utformad så att den enskilde ska kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Bostaden är den enskildes privata och permanenta hem. 
I anslutning till en bostad med särskild service finns fast bemanning och tillgång till 
gemensamma utrymmen. 
Man får ett hyreskontrakt på sin lägenhet och betalar hyra enligt hyreslagen. 
Den enskilde tecknar egen hemförsäkring. 
För TV som finns i det gemensamma utrymmet bekostar kommunen TV-licensen. 
Den licensen gäller även för en privat TV inom boendet. Regelverket för detta fastställs 
av Radiotjänst AB. 
 
En bostad kan vara utformad på olika sätt, men dessa tre huvudformer kan urskiljas: 
 
Gruppbostad: 
- är en boendeform för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. 
Ett litet antal lägenheter grupperade kring ett gemensamhetsutrymme och med tillgång 
till personal dygnet runt. 
 
Servicebostad: 
- är en boendeform för personer med behov av viss tillsyn och omvårdnad, men som 
ändå klarar mycket själv. Stöd och hjälp ges i form av punktinsatser från en fast 
personalgrupp. 
Boendet är utformat och består av ett större antal lägenheter som ligger samlade i 
samma hus eller inom samma område. Alla har tillgång till ett närliggande 
gemensamhetsutrymme för social samvaro. 
I de båda ovanstående boendeformerna ingår omvårdnad, stöd och service utifrån 
individuella behov. Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön. 

118



 
Sida 2 av 6 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

 
Annan särskilt anpassad bostad: 
-är en boendeform för personer som behöver en bostad med viss grundanpassning 
utifrån sin funktionsnedsättning. 
Omvårdnad, stöd och service eller fritidsverksamhet ingår inte i denna boendeform. 
Sitt behov av stöd får man till exempel genom personlig assistans eller hemtjänst. 
Detta får man ansöka om separat. 
 
Omvårdnad 

Omvårdnad innebär att den enskilde får det stöd och den hjälp som han/hon behöver i 
det dagliga livet. Här ingår även att få känna trygghet och säkerhet. Omvårdnaden kan 
bestå av praktisk hjälp eller vara av mer vägledande natur, allt utifrån den enskildes 
behov och förutsättningar. Oavsett innehåll ska omvårdnaden ges på ett sådant sätt att 
den stärker den enskildes egen förmåga. 
För barn och ungdomar är begreppet omvårdnad i huvudsak synonymt med den 
grundläggande omsorg och vård som vårdnadshavare ger och inbegriper i princip allt 
det ett barn behöver. I omvårdnaden ligger en skyldighet att stödja och hjälpa individen 
med dagliga personliga behov som han eller hon har svårigheter att klara själv. 
Det är de individuella behoven som ska tillgodoses. Vad som ingår i omvårdnaden ser 
därför olika ut beroende på ålder och mognad och vilken typ av insats som ges. 
 

Med omvårdnad avses all individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen som 
skall tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov, till exempel hjälp 
med att:  
- äta, dricka och förflytta sig 
- sköta personlig hygien och klä sig 
- sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp 
- kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta känsla av ensamhet 
- göra den dagliga tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg 
- planera framåt 
- göra läxor, leka och ägna sig åt intressen 
- vara delaktig i vardagliga göromål 
- vara med i sociala sammanhang 
- att den enskilde vid behov kommer till primärvård, specialistvård, habilitering eller 
tandvård. 
- vara behjälplig med egenvård enligt den egenvårdsplan som läkare eller annan 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt kan utföras som egenvård. 
- se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde polisanmäls och 
eller Lex Sarah rapporteras. 
Omvårdnaden ska kontinuerligt anpassas efter rådande omständigheter så att den hela 
tiden svarar mot den enskildes aktuella situation. En förutsättning för en sådan 
utformning av omvårdnaden är att den noggrant planeras, dokumenteras och följs upp. 
(Omvårdnad enligt LSS beskrivs utförligt i Socialstyrelsens rapport 2007-101-6 och i 
SOSFS 2012:6). 
 
Omvårdnad ingår inte i insatserna ledsagarservice eller biträde av kontaktperson. 
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Hälso- sjukvård och rehabilitering 

I beslut om bostad med särskild service enl. LSS 9:8 och 9:9 ingår rehab och 
sjukvårdsinsatser. Till varje särskilda boende ska finnas ansvarig sjuksköterska, 
arbetsterapeut samt fysioterapeut/sjukgymnast som skall ge stöd när det gäller 
behandling, träning och rehabilitering. 

Vägledning 
 
Bostäder med särskild service ska vara av god standard och vara fullvärdiga. 
Den enskilde har kontrakt på bostaden med i praktiken samma innehåll och tyngd som 
om det vore ett förstahandskontrakt även i det fall som det formellt är ett 
andrahandskontrakt. 
 
För personer som bor i bostad med särskild service ska fritids- och kulturaktiviteter i 
första hand rymmas inom ramen för boendet. Stödet i boendet, som innefattar 
omvårdnad, kultur- och fritidsaktiviteter, ska utformas efter omsorgstagarnas 
individuella behov. Kravet på goda levnadsvillkor bedöms i de allra flesta fall uppfyllas 
genom att den enskilde har möjlighet att delta i en individuellt planerad fritidsaktivitet 
per vecka i närområdet. Med närområdet menas Munkedals kommun eller i de 
kommuner som direkt angränsar till kommungräns. Därutöver kan fritidsaktiviteter av 
mer tillfällig natur förekomma, verksamheten skall möjliggöra en vistelse utanför 
boendet per år med möjlighet till övernattning/ar, enligt gällande rättspraxis.  

Personalstöd ingår för den som är i behov av stöd och hjälp vid fritidsaktiviteter. För 
ytterligare behov av kultur och fritidsaktiviteter utöver de vägledande bestämmelserna 
krävs ansökan till biståndshandläggare. 

Ledsagarservice och kontaktperson beviljas som regel inte om den enskilde bor i 
gruppbostad, men kan om behov föreligger och om behovet inte tillgodoses på annat 
sätt beviljas.  
 
Ansökan om annan särskilt anpassad bostad hanteras av kommunstyrelsens 
myndighetsutskott i nära samarbete med bostadsbolagen. 
 
Konsekvenser:  

Verksamheten skall möjliggöra en vistelse utanför boendet per år med möjlighet till 
övernattning/ar, enligt gällande rättspraxis som motsvarar det 2 övernattningar 
(3dagar)inom en 12 månaders period. 

Ekonomisk aspekt. Tillskjutna medel krävs. 

Lönekostnad avseende personal för att möjliggöra två övernattningar samt tre dagar 
motsvarar det: ca:15 000:- ( lön, traktamente, dygnsarvode)  x 28 boendeplatser = 420 
tkr.  

Samtliga boende kan idag inom budgetram tillgodose en enskild aktivitet/v till nästan 
samtliga boende som har ett behov. Däremot är personalens schema endast avsedda för 
att tillgodose grundbemanningen på boendet och om vistelse skall ske utanför boendet 
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med övernattningar krävs ökad personalbemanning motsvarande tid. Detta finns idag 
inte inom boendets eller ledsagarservice budgetram.  
 
 
Omkostnadsersättning vid ledsagning enligt LSS och SoL samt vid kultur- och 
fritidsaktiviteter inom insatsen LSS § 9:9 Bostad med särskilt stöd och service 
samt LSS § 9:2 personlig assistent. 
 
Av beslutet om ledsagning enligt LSS och SoL ska ändamålet, syftet och omfattningen 
av insatsen klart framgå. Inom insatserna bostad med särskild service enligt LSS 9:9 
och korttidsvistelse enligt LSS 9:6 ska ändamålet, syftet och omfattningen av kultur- 
och fritidsaktiviteter klart framgå av genomförandeplanen. 
 
Omkostnadsersättning utbetalas till ledsagare vid verkställandet av beslut om 
ledsagning enligt LSS och SoL samt till personal som medföljer omsorgstagare inom 
insatserna bostad med särskild service enligt LSS 9:9 och korttidsvistelse enligt LSS 9:6 
enligt följande: (det är viktigt att framhålla att omkostnadsersättningen inte alltid 
ersätter de faktiska kostnaderna). 
- Kostnader för mat och fika ersätts endast om måltiden/fikat har ett uttalat pedagogiskt 
syfte som bedömts och beslutats av enhetschef. Syftet ska framgå av 
genomförandeplanen. Kostnaderna ersätts under dessa förutsättningar med följande 
max-belopp: 
 
Måltid 100 kr 
Fika 50 kr 
 
- Kostnader för inträden, biljetter, entréavgifter etc ersätts i enlighet med det som 
framgår av ledsagarbeslutet alternativt genomförandeplanen. Om kostnaderna överstiger 
400:- vid något tillfälle måste de i förväg godkännas av enhetschef. 
- Kostnader för godis, chips, frukt etc ersätts inte. 
- Ersättning betalas ut efter uppvisande av kvitto. 

 

Transporter och resor 

I insatser enligt LSS ingår inga resor, vilket innebär att den enskilde alltid betalar för 
sina resor. 
Resor kan ske på olika sätt, till exempel med: 
      ● Allmänna kommunikationer. 
Habiliteringspersonal följer med om behov föreligger, vilket bedöms av enhetschef. 
Kommunalt anställda följeslagare får biljetten betald av kommunstyrelsen. 

● Färdtjänst och riksfärdtjänst, mot erläggande av egenavgift. 
 Gruppresa, alla boenden skall ha ett gruppresetillstånd som utfärdas av 

kommunens färdtjänsthandläggare. De enskilda boende blir debiterade 
reseräkning i efterhand i samband med kommunens månatliga debitering. 

 Resor med hyrda fordon. De enskilda boende står själva för kostnaden för det 
hyrda fordonet. 

 Resor med förvaltningens fordon (leasingbilar, leasingbussar). Munkedals 
kommuns bilpool är avsedda för tjänsteresor. 

Personals eller uppdragstagares privata bilar ska ur försäkringshänseende och hänseende 
till bedrivande av yrkesmässig trafik inte användas för resor enligt ovan. Om sådana 
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resor ändå förekommer är det helt att betrakta som en överenskommelse mellan den 
enskilde och berörd personal eller uppdragstagare utan kommunens inblandning. Om 
olycka inträffar gäller fordonets försäkring. Självrisk bekostas inte av kommunen. 
 
Resor till och från daglig verksamhet, enligt LSS 9 § 10 
Den som kan ska i första hand använda sig av allmänna kommunikationer. Vid behov 
kan dock transporter så kallad  omsorgsresa samordnas och beviljas av enhetschefen för 
den dagliga verksamheten enl. gällande taxa förnärvarande 30 kronor per väg. Resturen 
avser sträckan mellan den ordinarie bostaden och den dagliga verksamheten. 
Resor till övriga aktiviteter som inte ingår i daglig verksamhet men utförs på dagtid, till 
exempel undervisning på lärvux, besök hos läkare, tandläkare, råd och stödinsats på 
habilitering eller andra hälso-och sjukvårdsinsats bekostas av den enskilde. 

 Sjukresor, kan fås mellan hemadressen och vårdgivaren. Sjukresa kostar 
förnärvarande 60 kronor per väg om brukaren har färdtjänsttillstånd. Utan 
färdtjänsttillstånd är kostnaden 150 kronor per väg. Följeslagare kan medfölja 
om det behövs hjälp på sjukresan och då ersätts resekostnaden för följeslagaren, 
behovet måste dock intygas av vårdgivaren eller kommunens hemsjukvård. Barn 
under 18 år har alltid rätt till en följeslagare. Vid fler än en följeslagare krävs ett 
intyg av vårdgivaren 
Sjukresor beställs på Tel:020-91 90 90. 

 

Slutsatser från gruppens arbete: 

Gruppen har träffats vid 5 tillfällen under hösten för att arbeta med kvalitetsnivåer inom 
Bostad med särskilt stöd och service enl. LSS. Gruppen har bestått av fyra deltagare. 
Två habiliteringspersonal som arbetar på var sitt boende, en representant från 
biståndsenheten/myndighetsutövning samt en representant från enhetschef inom boende 
LSS. Som stöd i arbetet har brukare samt övrig habiliteringspersonal varit delaktiga i 
specifika frågeställningar. Modellen som gruppen har använt sig av i arbetet har varit 
”action learning”, en modell som har visat sig vara störst lärande när representanter 
arbetar med lösningar kring faktiska arbetsuppgifter som finns i vardagsarbetet. Arbetet 
med kvalitetsnivåer är ett arbete som med fördel kan knytas till Vägledning för 
biståndsbedömning enl LSS och som också kan gälla för verkställande av beslutande 
insatser.  Målet och syftet med att formulera vägledande bestämmelser och 
kvalitetsnivåer är att alla ska ges möjlighet till att leva ett socialt värdigt och 
självständigt liv. Respekt för enskildas behov och önskemål utgör en central och viktig 
kvalitetsfaktor.  Målet är att insatserna ska vara individuellt anpassade, motsvara den 
enskildes behov och förväntningar.  
Verksamheterna ska präglas av rättssäkerhet och ett professionellt förhållningssätt, 
vilket innebär rättssäkerhet i beslut, hög tillgänglighet, korrekt och vägledande 
information, respekt för personlig integritet och självbestämmande, ärenden ska 
handläggas så korrekt och skyndsamt som möjligt och vara väl förankrat i alla 
kommunens verksamhetsnivåer. 

 

I arbetet har det framkommit att kommunen överkompenserar förmåner på område som 
t.ex. transporter. Verksamheterna har bekostat merparten av de boendes resor för att inte 
bedriva konkurrerande verksamhet med andra aktörer som finns på marknaden. På 
andra områden är de boende underkompenserade som t.ex. möjlighet till årlig 
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semesterresa utanför boendet med personalstöd samt möjlighet att delta i en individuellt 
planerad fritidsaktivitet per vecka.  

I arbetet har det även framgått att målgruppen inte har tillgång i den omfattning som 
önskas till kommunens rehabiliteringsinsatser. Enl. gällande rättspraxis ska detta ingå i 
ett beslut om Bostad med särskilt stöd och service. Målgruppen inom LSS har haft sina 
habiliterande/rehabiliterande insatser från regionens habilitering där specialistkunskapen 
i frågorna har funnits. De enskilda har sökt stöd enl. LSS § 9:1 Råd och Stöd och dessa 
funktioner har funnits och utförts av regionen. Habiliteringens arbete mot målgruppen 
har med tiden utförts som. en HSL-insats och i dagsläget fungerar denna funktion som 
en konsulterande insats som behöver rapporteras till motsvarande funktion inom 
kommunen som skall utföra det fortlöpande vardagsnära arbetet. Denna funktion brister 
och idag finns endast någon rehabiliteringsinsats inom Munkedals kommuns samtliga 
särskilda boenden enl. LSS. Funktionen är önskad och saknad. 

 

Organisatoriska frågeställningar att arbeta vidare med. 

 Hur arbetar Rehab- och sjukvårdsenheten med LSS- målgruppens behov av 
rehabinsatser på boendena i kommunen? 
 

 Finns det organisatoriska förutsättningar att ha ansvarig sjuksköterska, 
arbetsterapeut samt fysioterapeut/sjukgymnast knutit till respektive boende? 
 
 

 Finns kompetens kring målgruppens behov internt eller krävs 
kompetenshöjning? 
 

 Utfärdande av gruppresetillstånd av kommunens färdtjänsthandläggare till 
samtliga boenden? 
 
 

 Hur skall debitering ske till de enskilda vid gruppresa och vilken taxa skall 
gälla? 

 
Susanne Thorin Karlsson 
Enhetschef Boende LSS 
Område Stöd 
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INSATSMATNING	–	Bostad	med	särskild	
service	för	vuxna	§	9:9	LSS	

Syfte		
Syftet är att bedöma omfattningen av det personalstöd som personer med insats enligt 9:9 § LSS  ‐ 

bostad med särskild service för vuxna erhåller. 

Personerna omfattas av personkrets enligt 1§ punkterna 1 eller 2 LSS. 

Resultatet av gjorda insatsmätningar ligger till grund för nyckeltalsberäkningen för bostad med 

särskild service enligt LSS I Munkedals kommun. 

Metod	
Intervju ‐ Insatsmätningen sker genom intervju av personal som arbetar med att ge stöd till den 

person som erhåller insatsen. Minst två personal bör medverka vid intervjun. 

Det är viktigt att intervjuaren informerar om att han/hon inte är informatör till 

verksamhetsledningen om brister i verksamheten som kan bli synliga genom intervjun. 

För att inleda intervjutillfället ska intervjuaren börja med första svarsrutan som benämns i 

sammanfattning. 

 

Sammanfattning – där skall intervjuaren anteckna speciella omständigheter eller avvikelser, tex om 

personalstöd skiftar under året p.g.a. stora variationer i den enskildes fysiska, psykiska eller social 

tillstånd. Försök få fram hur brukaren är som person, beskriv egenheter och egenskaper. 

Intervjuaren skall ha goda kunskaper om funktionsnedsättning och deras konsekvenser. Intervjuaren 

skall ha en ”neutral tjänst”, det vill säga ej vara verksamhetsansvarig, ekonomiskt ansvarig eller vara 

anställd inom samma enhet som den personal som intervjuas. 

 

Frågorna som ställs skall vara konkreta och börja med; 

Hur ofta 

Hur länge 

I vilka situationer 

Vad händer 

Vad gör ni då 
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Svarsalternativ – I rutorna i svarsformuläret skriver intervjuaren de uppgifter som personalen ger 

under intervjun: 

När intervjun är avslutad, tolkar intervjuaren personalens svar till poäng, detta bör ske med 

eftertanke när man är åter på kontoret. 

Alternativen bygger på varandra i stigande skala, vilket innebär att stöd och hjälp insatser ökar för 

varje steg: 

Den siffra som motsvarar det nuvarande personalstödet skall anges. 

0 innebär att inget personalstöd ges till personen. 

8 innebär att ständigt personalstöd ges till personen, av en eller fler personal. 

Det är viktigt att i underlaget beskriva dels det sociala stödet och det psykiska stödet i form av 

närvaro av personal (behov av praktiskt och eller konkret hjälp) 

Samt det fysiska stödet i form av det praktiska och konkreta stödet som ges till en person med 

exempelvis rörelsehinder. 

 

Definitioner – Med fysiskt stöd menas att personen har en fysisk eller motorisk nedsatt förmåga och 

behöver praktiskt stöd. 

Med psykiskt stöd avses att personen har psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

ger svårigheter att starta, genomföra och eller slutföra aktiviteter samt att tolka omgivningen. Kan 

också ge oro, osäkerhet och rädsla som generar ett stödbehov. 

Med socialt stöd menas att personen har svårigheter att tolka sociala koder och interagera i sociala 

sammanhang som kräver stöd från personal. 

 

Personalförberedelser – En sammanfattning av denna manual, med enbart frågorna utan 

”poängräkningen” finns i ett separat formulär – (Personalens material) som skall delges personalen 

senast en vecka före intervjutillfället. 

 

Nivåindelning – Vid nivåindelningen finns möjlighet att ta hänsyn till speciella omständigheter. Det 

kan i vissa fall vara nödvändigt att göra avsteg från nivåindelningspoängen för tex en person med 

avsevärda psykiska och/eller sociala svårigheter som inte ger rättvisande poäng i denna modell. Det 

är viktigt att i den årliga analysen av nivåindelningen i hela kommunen kommentera om det finns 

personer som har exceptionellt stort personalstöd. (dvs är i Nivå över 5 enligt nedan) 

 

Personer med stöd betydligt över Nivå 5 

”Nivå över 5” dvs som har ett exceptionellt stort personalstöd. OBS att även dessa skall redovisas i 

arbetet med Munkedals nyckeltal. 
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Nya personer – När det gäller bedömning av nya personer som skall flytta in i en bostad med särskild 

service, kan en preliminär bedömning göras genom att sammanväga uppgifter från tex. aktuell 

utredning och jämföra med nivåbedömningen för daglig verksamhet (om sådan finns) samt genom 

intervju med anhöriga. 

 

Justering av nivåindelning – Munkedals kommun ansvarar för regelbunden uppföljning av dessa 

mätningar samt för ny mätning vid ändrade förutsättningar. 

Såväl ansvarig för den verksamhet där insatsen utförs som den beställande myndigheten kan begära 

att ny insatsmätning genomförs. 

 

Resultatredovisning – Resultat redovisas till ”Boendegruppen” (LSS) i form av helårsplatser per nivå 

för hela kommunen. Detta kommer att kopplas samman med produktionskostnader/nivå och 

redovisas som ekonomiska nyckeltal. 

De personer som erhåller stöd enligt ”Nivå över 5” skall redovisas med asterix (*) tillsammans med 

dem inom nivå 5. Ange i texten ”varav X personer i Nivå över 5”. 

 

Nivåindelning	
Efter mätning av det personalstöd och den service som hyresgästerna erhåller, beräknas en 

genomsnittspoäng för varje person. 

Med hänvisning till ev. kommentar sker därefter en nivåindelning. 

Nivå 1. 

Personen har en lättare/lindrigare funktionsnedsättning och är i stort sett självständig i sin vardag. 

Personalens huvudsakliga arbete består av påminnelser och att ge muntligt stöd. 

Poäng i insatsmätningen bör ligga mellan 0,1 ‐‐ 1,7. 

Nivå 2. 

Persinen har en mindre/måttlig fysisk, psykisk och eller social funktionsnedsättning. 

Personal ger stöd flera gånger i veckan eller kortare dagligt stöd. Personalen behöver i regel ge stöd 

genom att initiera och eller motivera till olika aktiviteter och hemarbete. 

Muntligt stöd samt hjälp med enstaka moment. 

Poäng i insatsmätningen bör ligga mellan 1,8‐‐3,5. 

Nivå 3. 

Personen har en fysisk, psykisk och/eller social funktionsnedsättning och personal ger dagligt stöd i 

flera aktiviteter. Personalen är ofta närvarande och ger stöd vid flera moment när olika aktiviteter 

och hemarbete sker. Viss tid för motiveringsinsatser. 

Poäng i insatsmätningen bör ligga mellan 3,6—5,3. 
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Nivå 4. 

Personen har en omfattande fysisk, psykisk och eller social funktionsnedsättning och personal är 

närvarande i stort sett hela tiden. Insatserna är frekventa och sker i längre sammanhållen tid. Det 

krävs även tid för motiveringsinsatser. 

Poäng i insatsmätningen bör ligga mellan 5,4—6,9. 

Nivå 5. 

Persoenen har en mycket omfattande fysisk, psykisk och/eller social funktionsnedsättning. För den 

fysiska och eller den psykiska omvårdnaden, eller av säkerhetsskäl, finns behov av ständigt stöd av 

minst en personal. Personalens insatser är ansenliga och/eller består av ett omfattande 

motivationsarbete. 

Poäng i insatsmätningen bör ligga mellan 7,0—8,0. 

Nivå över 5. 

Denna grupp avser personer som har ett exceptionellt stort personalstöd, dessutom krävs i regel att 

annan personal arbetar i närheten för att kunna ge uppbackning. Ofta krävs specialanpassade 

lösningar i bostadens utformning och eller läge. 
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Intervjuarens	frågeformulär	
	 	 Manual	med	svarsalternativ	
 

1. PERSONLIG OMVÅRDNAD – Hygien och medicin, Avser personalstöd vid personlig 

hygien 

Här inryms även den personliga omvårdnaden vid medicinering, delegerande behandlingar 

och träning på grund av tilläggs handikapp – kan gälla skötsel av ex. track och teknisk 

apparatur. Beakta både fysiska och psykiska och sociala skäl till att personal ger stöd till 

personen, allt ifrån påminnelse till att personalen finns med hela tiden. 

 

Frågeområde avseende grad av personalstöd; 

 Dusch 

 Hårtvätt 

 Toalettbesök 

 Tandborstning 

 Menstruation (humör) 

 Rakning 

 Naglar 

 Fotvård 

 Medicinering 

 Behandling/träning 

 Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga frågor att få besvarat: 

Hur ofta    Hur genomförs     

Hur länge    Hur ser personalens stöd ut 

I vilka situationer  Påminnelser 

Vad händer    motivering 

Vad gör ni då    initiera/avsluta 

Närvaro/frånvaro 

0 Inget stöd – självständig 

2 Påminnelse – till större delen 

självständig. 

Lite tid till motivationsarbete. 

Personalen behöver påminna om när 

det är dags för 

hygien/toalett/medicin/behandling. 

4 Lite stöd – dagligt stöd 

Personalen behöver både påminna 

om hygien, toalettbesök, medicin 

mm. Personalen hjälper även till med 

enstaka moment, tex klippa naglar, 

tvätta håret eller finns till vid 

oro/osäkerhet. 

6 Mer stöd – stöd mer frekvent och 

längre sammanhållen tid 

Personalen finns med vid nästan 

varje tillfälle och/eller hjälper till 

med flera moment. Mer tid behövs 

för motiveringsarbete och psykiskt 

stöd. 

Mycket stöd ges vid kramper, flera 

gånger i veckan. 

8 Omfattande stöd – ständig 

närvaro av en eller två personal 

Minst en personal krävs för stöd och 

assistans hela tiden, av psykiska eller 

fysiska skäl. 

Daglig hjälp vid svåra kramper eller 

vid annan medicinsk omvårdnad. 
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	 Intervjuarens	frågeformulär	
	 	 Manual	med	svarsalternativ	
 

2. KLÄDER 

Här avser personalstöd som ges vid på‐och avklädning. 

Beakta både fysiska, psykiska och social skäl till att personal ger stöd till personen, allt ifrån 

påminnelse till att personen är med helas tiden. 

 

Frågeområde avseende grad av personalstöd;    

 Praktiskt – av/på 

 Bak&fram/ut&in 

 Dragkedjor 

 Snören 

 Knappar 

 Skor 

 

 Planera kläder 

 För olika aktiviteter 

 Sociala sammanhang 

 Tillnästa dag 

 Kläder efter väder 

 Se/byta smutsiga 

 

Viktiga frågor att få besvarat: 

Hur ofta 

Hur länge 

I vilka situationer 

Vad händer 

Vad gör ni då 

Hur genomförs 

Hur ser personalens stöd ut 

Påminnelser 

Motivering 

Initiera/avsluta 

Närvaro/frånvaro 

 

0 Inget stöd – självständig 

2 Påminnelse – till större delen 

självständig.  

Personalen behöver påminna om att 

vädret kräver vissa kläder, att byte 

av kläder vore lämpligt eller att 

särskilda kläder behövs vid vissa 

aktiviteter. 

Personen klär sig själv. 

4 Lite stöd – dagligt stöd 

Personalen hjälper till med vissa 

moment tex genom att tillsammans 

med personen lägga fram 

morgondagens kläder. 

Personen kan hjälpa till med att 

knäppa knappar/blixtlås eller andra 

detaljer i klädseln 

6 Mer stöd – stöd mer frekvent och 

längre sammanhållen tid. 

Personalen är närvarande nästan 

hela tiden och måste hjälpa med 

flera moment. 

Personalen kan även behöva ge stöd 

i form av motivering. 

8 Omfattande stöd – ständig 

närvaro av en eller två personal 

Minst en personal är med hela tiden 

och eller ger stöd vid alla moment 

när personen skal klä på/av sig. 

Det kan vara mycket tidskrävande 

motiverings och aktiveringsinsatser. 
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Intervjuarens	frågeformulär	
	 	 Manual	med	svarsalternativ	
 

3. MATLAGNING/MÅLTIDER 

Frågan avser personalstöd vid matlagning och måltider. 

Beakta både fysiska, psykiska och sociala skäl till att personalen ger stöd till personen allt ifrån 

påminnelser till att personalen finns med hela tiden. 

 

Information till poängsättaren: 

Om hjälpen/stödet ges till flera personer samtidigt, tex att  

maten tillagas kollektivt och eller att måltiderna ät gemensamt 

skall nivåpoängen minskas ett till två steg. 

Frågeområde avseende grad av personalstöd;     

 Vem lagar maten 

 Hur lagas maten 

 Styr/planerar måltider/matlagning 

 Råvaror/halvfabrikat 

 Färdigmat 

 Skära/vispa/röra/mäta/väga 

 Använda spis, ugn eller mikro 

 Följa recept/förenklingar/bildstöd 

 Duka 

 Äter själv/med personal/grupp 

 Stöd under måltiden ‐skära, dela, hälla, mata, begränsa 

 Diska, maskin/för hand/dosera medel/torka 

 Torka bord 

 

Viktiga frågor att få besvarat: 

Hur ofta 

Hur länge 

I vilka situationer 

Vad händer 

Vad gör ni då 

Hur genomförs 

Hur ser personalens stöd ut 

Påminnelser  Närvaro/frånvaro 

0 Inget stöd – självständig 

2 Påminnelse – till större delen 

självständig. 

Personalen kan behöva påminna om 

att det är dags att laga mat, att äta 

eller komma till bords. 

Personalen behöver inte sitta 

bredvid under måltiden. 

Personen kan själv laga maten och 

äta den. Mikromatlagning 

Matlagning sker tillsammans med 

flera personer. 

4 Lite stöd – dagligt stöd 

Personalen hjälper till med enstaka 

moment tex 

vägledning/instruktioner om 

tillagningen, skär upp maten eller 

breder smörgåsar. 

Personal kan gå ifrån en stund. 

6 Mer stöd – stöd mer frekvent och 

längre sammanhållen tid 

Personalen ger stöd vid flera 

moment under matlagningen, sitter 

bredvid personen under måltiden 

och eller hjälper till med flera 

moment eller sondmatar. 

Personal kan hjälpa fler personer vid 

bordet. 

8 Omfattande stöd – ständig 

närvaro av en eller två personal 

Personen behöver odelat stöd av en 

personal under hela måltiden. 

Speciellt tidskrävande matlagning 

och/eller sondmatning/matning. 

Personalen lagar mat till bara denna 

person.
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Motivering  Initiera/avsluta 

 

	 Intervjuarens	frågeformulär	

	 	 Manual	med	svarsalternativ	
 

4. STÖD I HEMMET – STÄD,TVÄTT mm. 

Frågan avser personalstöd vid skötsel av hem och kläder. 

Beakta både fysiska, psykiska och sociala skäl till att personalen  

ger till personen allt ifrån påminnelser till att personalen finns  

med hela tiden. 

Frågeområde avseende grad av personalstöd;   

HUR/VEM….. 

 Ser att det är smutsigt 

 Plockar undan 

 Dammsuga, damma 

 Torka golv & dosera medel och vatten 

 Bädda 

 Tvätta 

 Sortera 

 Dosera tvätt och tvättmedel 

 Hantera tvättmaskin 

 Hänga, torka, tumla 

 Stryka 

 Vika/hänga 

 

Viktiga frågor att få besvarat: 

Hur ofta 

Hur länge 

I vilka situationer 

Vad händer 

Vad gör ni då 

Hur genomförs 

Hur ser personalens stöd ut 

Påminnelser 

Motivering 

Initiera/avsluta 

Närvaro/frånvaro 

0 Inget stöd – självständig 

2 Påminnelse – till större delen 

självständig. 

Personen behöver påminnas om 

städning, tvätt med mera. 

Personen klarar alla moment, men 

kan behöva muntligt stöd tex 

sortering av tvätt. 

Personen tar själv kontakt vid 

behov. 

4 Lite stöd – dagligt stöd 

Personalen behöver vara med och 

hjälpa personen att komma igång 

eller vara stöd vid enstaka moment. 

Personalen kan också behöva ge 

stöd med vissa detaljinstruktioner 

eller enstaka insatser för att tex  

städ, tvätt skall bli klar. Alt. 

Personalen gör allt utan att 

personen medverkar 

6 Mer stöd – stöd mer frekvent och 

längre sammanhållen tid 

Personal ger i regel personen stöd 

med många moment i städet och 

tvätten. Tid krävs för 

motiveringsinsatser. 

8 Omfattande stöd – ständig 

närvaro av en eller två personal 

Personal gör alla moment med 

tillsammans med personen. Det kan 

också vara så att personen klarar det 

mesta själv men personal måste 

vara med av psykiska skäl. 

Personalen kan behöva ägna mycket 

tid för motiveringsarbete. 
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5. PLANERING OCH INKÖP 

Frågan avser individuellt stöd till personen för planering och inköp av mat,  

kläder och andra personliga saker. 

Avsätts tid för samarbete med god man/förvaltare/anhörig? 

Beakta både fysiska, psykiska och sociala skäl till att personalen  

ger stöd till personen allt ifrån påminnelser till att personalen finns  

med hela tiden. 

 

Frågeområde avseende grad av personalstöd;   

Planering: 

 Matsedel 

 Inköpslistor 

Inköp av: 

 Mat – storköp/småinköp 

 Kläder/skor 

 Hygienartiklar 

 Presenter 

 Kapitalvaror 

 Göra budget 

 Pengars värde 

God man/förvaltare samverkan 

Viktiga frågor att få besvarat: 

Hur ofta 

Hur länge 

I vilka situationer 

Vad händer 

Vad gör ni då 

Hur genomförs 

Hur ser personalens stöd ut 

Påminnelser 

0 Inget stöd – självständig 

Personen sköter detta själv eller får 

stöd av god man/anhörig för 

ekonomisk planering och inköp. 

2 Påminnelse – till större delen 

självständig. 

Personalen påminner om och kan ge 

stöd vid planering av inköp. 

Personen kan ibland behöva hjälp 

med att planera hur pengarna ska 

fördelas mellan olika utgifter. 

4 Lite stöd – dagligt stöd 

Personen sköter en del dagliga inköp 

själv. Personal ger personen stöd 

med att görainköpslistor och att 

veckohandla, eller följer med vid 

större inköp. Personal kan mer 

regelbundet behöva hjälpa till att 

fördela pengar, alt personal sköter 

dessa uppgifter åt personen utan 

hans/hennes medverkan. 

6 Mer stöd – stöd mer frekvent och 

längre sammanhållen tid 

Personalen deltar vid nästan all 

planering och vid nästan alla inköp. 

Tid för motivering, alternativt 

diskussioner om pengar, inköp och 

för kontanter med god man 

8 Omfattande stöd – ständig 

närvaro av en eller två personal 

Personal sköter alla inköp 

tillsammans med personen . 

Personalen ägnar mycket tid till 

motiveringsinsatser, för att 

förebygga och/eller för att reda upp 

ekonomiska problem. 
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6. STÖD UTANFÖR HEMMET – kultur och fritid, semester och resor. 

Frågan avser stöd vid planering och genomförande av kultur‐ och  

fritidsaktiviteter, resor i allmänhet och planering av semester. 

Beakta både fysiska, psykiska och sociala skäl till att personalen ger stöd  

till personen allt ifrån påminnelser till att personalen finns med hela tiden. 

Information till poängsättaren: 

Om hjälpen/stödet ges till flera personer samtidigt, tex att  

gå på bio tillsammansskall nivåpoängen minskas ett till två steg. 

Gäller ej vid enstaka tillfällen. 

Frågeområde avseende grad av personalstöd;     

Planering: 

 Kultur (bio, teater, idrottsevenemang osv. ) 

 Fritid (dans, friskis osv) 

 Resor (till fritidsaktiviteter, nya ställen, semester, arbete) 

Utförande: 

 Kultur (bio, teater, idrottsevenemang osv. ) 

 Fritid (dans, friskis osv) 

 Resor (till fritidsaktiviteter, nya ställen, semester, arbete) 

 Sjlv/i grupp 

 Kliva av/på, kan, vet 

 Semester från DV – behov av annan sysselsättning 

Viktiga frågor att få besvarat: 

Hur ofta  

Hur länge 

I vilka situationer 

Vad händer 

Vad gör ni då 

Hur genomförs 

Hur ser personalens stöd ut 

Påminnelser 

 

0 Inget stöd – självständig 

Personen sköter detta själv eller 

med stöd av andra än personal i 

bostaden. 

2 Påminnelse – till större delen 

självständig. 

Personalen påminner om tider för 

resor och aktiviteter. Personalen ger 

mindre stöd vid planeringen. 

4 Lite stöd – dagligt stöd 

Personen klarar vissa resor till och 

från sina aktiviter, men kan behöva 

visst stöd vid nya resmål. Personen 

åker taxi/färdtjänst själv. Personen 

kan gå på en återkommande 

aktivitet själv om personal ger stöd i 

början på introduktionen. 

6 Mer stöd – stöd mer frekvent och 

längre sammanhållen tid 

Personal är oftast med till och från 

fritidsaktiviteterna. Personal ger ofta 

personen stöd vid planering och 

genomförande av aktiviteten och vid 

semester utanför bostaden. Tid 

behövs för motivering och 

förberedelsearbete. 

8 Omfattande stöd – ständig 

närvaro av en eller två personal 

En eller två personer följer med vid 

alla resor, fritidsaktiviteter och 

semesterresor. Omfattande behov 

av kvalificerat personalstöd. 
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7. STÖD ATT KOMMUNICERA – Avtala tider, genomföra möten och tolka. 

Frågan avser stöd och hjälp med kommunikation. 

Vad händer om någon inte förstår vad personen vill/säger/menar? 

Krävs det särskilda kunskaper av personalen, teckenspråk eller annat kommunikationsstöd som 

bilder, sociala berättelser, olika metoder, kognitiva hjälpmedel för att kommunicera med personen.  

Ange i sådana fall detta i kommentaren. Frågan avser även det stöd som personalen ger vid 

kommunikation med tex myndigheter och sociala nätverk. 

Frågeområde avseende grad av personalstöd;     

Hur genomförs, Hur ofta, Hur ser personalens stöd ut? 

 

Tolka: 

 Symboler 

 Saker 

 Ord 

 Enkla meningar 

 Enkel text 

Hör, ser, förstår 

 Talat språk 

 Teckenspråk 

Uttrycka: 

 Vilja ‐ja/nej 

 Känslor 

 Kroppsspråk 

 Tal 

 Stödtecken 

 Skriva 

 Ringa 

Vad händer då någon inte förstå vad personen  

försöker uttrycka? 

 

Särskilda kunskaper hos personal för tolkning? 

 

Kommunikation med socialt nätverk/myndigheter.? 

0 Inget stöd – självständig 

Personen sköter all kommunikation 

själv eller med stöd av andra än 

personalen. 

2 Påminnelse /planering– till större 

delen självständig. 

Personalen behöver påminna om 

tider för möten. Viss hjälp med 

planering av möten. 

4 Lite stöd – stöd i och utanför 

boendet varje vecka 

Stöd i planering. Personen kan föra 

sin talan själv men vill/behöver ha 

stöd i vissa situationer. 

6 Mer stöd dagligt stöd 

Personal planerar och påminner. 

Personal deltar i dessa 

möten/samtal och för då personens 

talan eller tolkar dennes vilja. 

8 Omfattande stöd – ständigt stöd 

Personen har ett språk som måste 

tolkas, gäller inte annat hemspråk av 

personal som känner henne/honom.

Personen har ett omfattande behov 

av aktivt personalstöd vid kontakter 

med tex myndigheter och det 

sociala nätverket. 
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8. TILLSYN DAGTID 

Frågan avser stöd som ges i bostaden dagtid. Hur nära och hur tillgänglig  

behöver personalen vara för att personen ska kunna känna sig trygg och 

 lugn i sin bostad och/eller i gemensamma utrymmen? Kan även gälla 

 personalstöd vid förflyttningar. 

Beakta både fysiska, psykiska och sociala skäl till att personal ger stöd  

till personen. 

Information till poängsättaren: 

Om hjälpen/stödet ges till flera personer samtidigt skall nivåpoängen 

 minskas ett till två steg. 

Frågeområde avseende grad av personalstöd;   

 Hur genomförs 

 Hur ofta 

 Hur mycket är personen hemma 

 Hur ser dagen ut 

Kontakt med dagpersonalen: 

 Tar själv kontakt 

 Personal tar kontakt 

 Behov av ständig kontakt 

 

 Kan vara ensam ibland/aldrig 

 Planerad kontakt med personal/tidsbestämd? 

Förflyttningar: 

 Behov av stöd 

 Hur ofta 

 I vilka situationer 

 

 Stöd i vissa situationer som inte innebär så ofta  

– halka, tillfällig osäkerhet mm. 

Påminnelser  Närvaro 

Motivering  Frånvaro 

Initiativ/avsluta 

0 Inget stöd – självständig 

Personen tar själv kontakt med 

personalen vid behov. 

2 Planerad kontakt– till större delen 

självständig. 

Personen har tidsbestämda och 

inplanerade kontakter med 

personalen. Därutöver tar personen 

själv initiativ till kontakter med 

personalen. Personal ger stöd 

endast i vissa situationer som inte 

inträffar så ofta tex på vintern vid 

risk för halka, eller tillfällig 

osäkerhet. 

 4 Daglig kontakt – dagligt stöd  

Personen har daglig kontakt med 

personalen. Stöd vid enstaka 

situationer som förekommer 

dagligen. 

6 Mer stöd – stöd mer frekvent/ 

längre stunder 

Personal finns tillgänglig i närheten 

men personen kan vara ensam 

kortare stunder. Personalen ger stöd 

vid förflyttningar flera gånger varje 

dag. Alt. Personen har inte daglig 

verksamhet eller tillbringa väldigt 

lite tid i denna. Personal behöver 

finnas i närheten i bostaden för att 

personen ska känna sig trygg eller 

för att ge stöd i olika situationer. 

8 Omfattande tillsyn‐ ständig 

närvaro av en eller två personal 

Minst en personal krävs då personen 

inte kan lämnas ensam. Orsaken kan 

vara tex medicinsk, psykisk eller att 

personen inte har någon daglig 

verksamhet. 
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9.  TILLSYN NATT  

Frågan avser tillsyn under natten? Beakta både fysiska, psykiska och sociala skäl till att personalen 

ger stöd till personen. 

Frågeområde avseende grad av personalstöd; 

 Hur genomförs,  

 Hur ofta, 

  Hur ser personalens stöd ut? 

 Personen själv tar kontakt/påkallar personal vid behov  

 I vilka situationer 

 Varför 

 Personal – sovande eller vaken? 

 Vad händer om personen inte får detta stöd? 

 Närvaro/frånvaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Ingen tillsyn eller kontakt på 

natten – självständig 

2 Sällan tillsyn nattetid – till större 

delen självständig 

Personen tar själv kontakt och 

påkallar hjälp vid behov, detta sker 

mycket sällan. 

4 Lite tillsyn – stöd under vissa 

perioder 

Tillfällig oro eller speciella händelser 

kan gör att samtal eller besök av 

personal behövs. 

6 Tillsyn/besök ofta förekommande

Personen väcker personal eller 

påkallar uppmärksamhet på annat 

sätt.  

Personal kan behöva komma för 

samtal eller annan hjälp och stöd 

nattetid. 

8 Besök varje natt 

Personen får i regel besök varje natt 

av psykiska, fysiska och/eller 

medicinska skäl. 
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10. BETEENDEN SOM KRÄVER SÄRSKILT STÖD 

Frågan avser beteenden som kräver särskilt stöd. Beter sig personen på ett sätt som fysiskt, psykiskt 

och/eller socialt kan vara skadligt eller nedbrytande för henne/ho9nom eller någon annan person. 

Förekommer situationer dör kraftigt hot och våld kan uppstå? 

Beakta även för omgivningen psykiskt påfrestande egenheter såsom provokativ, extrem överaktivitet 

eller notorisk upprepning. Beskriv situationen och beteende. 

Beakta också både psykiska, fysiska och sociala skäl till att personal ger stöd till personen. 

 Hur bemöter/hanterar personalen detta? 

 Förebyggande åtgärder   

Vilket beteende: 

 Aggressiva utbrott 

 Notorisk upprepning 

 Oro 

 Överaktivitet 

 Självskadande 

 Skadar andra 

 Verbal kränkning  

(individen förstår inte sina handlingar av vad den sagt/säger) 

 

Vad kan utlösa: 

 Årstid 

 Hormoner 

 Blir ej förstådd 

 Förstår inte 

 Speciella platser 

 Situationer 

 Närvaro och frånvaro 

Hur ofta 

Hur länge 

I vilka situationer 

Vad händer 

Vad gör ni då 

0 Mycket ovanligt eller aldrig 

2 Kan förekomma 

Personens beteende innebär att 

förebyggande och/eller aktiva 

insatser kan krävas av personalen 

någon gång i månaden. 

4 Varje vecka 

Personens beteende innebär att 

aktiva insatser krävs av personalen 

någon gång varje vecka och/eller vid 

situationer som uppstår dagligen 

men inte är hotfulla (ex överaktivitet 

eller notoriskt upprepning, ständiga 

ljud) 

6 Flera gånger varje vecka 

Personen uppträder flera gånger i 

veckan på ett sätt som kräver 

personalens förebyggande eller 

aktiva ingripande. Personal måste 

oftast finnas i personens direkta 

närhet för att i tid förebygga eller 

förhindra ett destruktivt eller 

skadligt beteende. 

8 Ständig närvaro 

En till två personal måste ständigt 

finnas i personens närhet för att ha 

möjlighet att förebygga eller 

förhindra ett destruktivt eller 

skadligt beteende. 
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Hur genomförs 

Hur ser personalens stöd ut 

Påminnelser 

Motivering 
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 2016-01-05 Dnr:      
   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE
 

Kvalitetsnivåer i Hemtjänsten 
Förvaltningen fick hösten 2015 i uppdrag av den parlamentariska gruppen att 
arbeta fram kvalitetsnivåer inom hemtjänsten som ett led i att hantera 
budgetunderskottet. Målsättningen är att få en översyn samt kontroll och samsyn 
kring vad hemtjänsten ska göra och med vilken kvalité samt att minska kostnaden 
för kommunal hemtjänst. Under november/december har ett omfattande arbete 
pågått för att ta fram förslag till kvalitetsnivåer. I arbetsgrupperna har det ingått 
undersköterskor, planerare, fackliga representanter, enhetschefer, 
biståndshandläggare samt utredare.  
Kvalitetsnivåer är en kortfattad beskrivning av en hemtjänstinsats. Den ska vara till 
stöd för biståndshandläggare och utförare och ge brukaren en tydlig bild av vad 
som kan förväntas av insatsen. Den ska även tydligt kommunicera vad politikerna 
förväntar sig att vi gör inom ramen för tilldelad budget.  
Arbetsgruppen har nått enighet kring förslag till kvalitetsnivåer. Bedömningen är 
att införandet av kvalitetsnivåer inte endast kommer innebära en viss ekonomiskt 
besparing men även en kvalitetsökning för brukarna och en bättre tydlighet inom 
hemtjänsten men även gentemot parter externt.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Kvalitetsnivåerna bedöms kunna medföra en ekonomisk besparing eller en 
kostnadsdämpning genom en tydligare, mer rättssäker och mer effektiv 
biståndsbedömning och utförande. Framförallt vad gäller tillsynsbesök bedöms 
kommunen kunna spara pengar och samtidigt tillgodose de enskildes behov lika bra 
eller bättre som i nuläget.   

2. Miljö 
Ingen miljöpåverkan  
 

3. Folkhälsa 
Att öka tydligheten kring vad som förväntas av hemtjänsten minskar osäkerheten 
och förbättrar arbetsmiljön för undersköterskorna i hemtjänsten.  
För vårdtagarna ökar tryggheten genom att de får en tydligare bild av vad de kan 
förvänta sig av de beviljade insatserna.  
 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Sker i Vård och omsorgs gemensamma samverkansgrupp samt i hemtjänstens 
lokala samverkan. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att införa kvalitetsnivåer inom hemtjänsten enligt av 
förvaltningens liggande förslag.  
 
 
   
     

 

 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Maria Ottosson Lundström Sektorchef Vård och Omsorg 
Maria Länström  Utredningssekreterare Vård och Omsorg 
 

Maria Ottosson Lundström 
Sektorchef  
Sektor Vård och omsorg 
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Kvalitetsnivåer inom 
hemtjänst

Uppdraget kommer från Kommunstyrelsen och är en 
del i arbetet att hantera det ekonomiska underskottet

Målsättningen är att få en översyn och kontroll och 
samsyn över vad hemtjänsten ska göra och med 

vilken kvalité. 
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Arbetets upplägg
• Maria Ottosson Lundström är uppdragsgivare
• Maria Länström är processledare
• Fyra arbetsgrupper 

Hemtjänstens Ledningsgrupp

Anna‐Maria Bonskog, Jackie Evensson, Elise Ek, Anita Thoren

Planerarna

Marita Olsson, Marie Nicklasson, Camilla Karlsson 

Biståndshandläggarna

Sajra Kiserud, Johanna Grimhed, Magdalena Wilhelmsson

Hemtjänstens utvecklingsgrupp

Terese Holm, Helen Eriksson, Mikaela Eklund, Lisa Lundgren, Lisa Mantelli
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Vad är Kvalitetsnivå?
• Kvalitetsnivåer är en kortfattad beskrivning av en 

hemtjänstinsats

• Den ska vara till stöd för biståndshandläggare och 
utförare

• Den ska ge brukaren en tydlig bild av vad som kan 
förväntas av insatsen

• Den ska tydligt kommunicera vad politikerna förväntar 
sig att vi gör inom ramen för tilldelad budget
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Generella insatser

• Generella insatser kan bidra till minskat 
behov av individuella insatser

ex. fler mötesplatser, tvättjänst, tillgänglighet 
i bostadsområden och lägenheter, 
serviceresor, trygghetslägenheter
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Tillsynsbesök
• Snittkostnad per tillsynsbesök 36 000 kr/år

(exl.restid)

• 2015 har tillsynsbesöken kostat nästan 
6 mnkr i Munkedals kommun

Reflektion:
Kan man genom fler mötesplatser, samarbete med volontärer minska behovet av 
just tillsynsbesök

Kan en del av tillsynsbesöken ersättas med telefonsamtal

Nattillsyn via webbkamera

Kan surfplatta/datorer underlätta för äldre i relation med anhöriga och andra 
kompisar – på så sätt minska känslan av ensamhet
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Vad händer nu?

• 16/12 kort information i KS om pågående 
arbetet 

• Hemtjänstens kvalitetsnivåer med förslag 
till beslut presenteras i KSAU januari

• Kvalitetsnivåerna för hemtjänsten träder i 
kraft 2016-02-01 under förutsättning att 
KSAU/KS ger OK

• Under 2016 planeras kvalitetsnivåer 
arbetas fram även för boendestöd, 
anhörigstöd och särskilt boende
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Stöd i hemmet – hemtjänst/boendestöd

Stöd i hemmet dvs. hemtjänst, är en 
hjälp till självhjälp där vårdtagaren ska ta 
så aktiv del som möjligt i de dagliga 
sysslorna. Syftet med insatserna är att de 
ska möjliggöra ett kvarboende med 
förutsättningar till självständighet och 
trygghet.
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Kvalitetsnivå
• Inga besök i hemmet bör vara kortare är 15 

minuter
• Vid beviljande av insatser kopplas tid enligt 

schablon till besök och/eller insats. Tiden kan i 
efterhand justeras i samråd med utförare. 

• Dubbelbemanning läggs ej som beslut utan endast 
i tidsschablon. Dubbelbemanning beviljas mycket 
restriktivt och endast när den enskildes behov 
kräver det. En arbetsterapeut ska intyga att det ej 
rör sig om arbetsmiljöskäl. Tiden läggs in endast för 
själva förflyttningen, i regel 3,5 minuter per 
förflyttningsmoment avrundat till hela minuter. 
Annan dubbelbemanning läggs in av enhetschef. 
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Avlösning i hemmet

• Avlösning innebär att en personal kommer till 
vårdtagarens bostad och avlöser den som vårdar 
närstående. Insatsen innebär att 
omvårdnadsbehov och tillsyn tillgodoses. 

• En individuell bedömning av vårdtagarens 
hjälpbehov görs alltid. Vårdbehovet skall vara så 
omfattande att det finns behov av daglig personlig 
omvårdnad och tillsyn under hela dygnet.

• Avsikten är inte att avlösningen skall kunna vara 
en ersättning för hemtjänst.

• 4 timmar/vecka, med möjlighet att spara timmar 
under innevarande månad.

• Avlösning kan ges alla dagar under hela dygnet
• Avlösning ges av hemtjänsten
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Kvalitetsnivå

 Avlösning i hemmet beviljas om vårdtagarens ej kan vara ensam 
i hemmet ens kortare stunder

 Avlösning kan aldrig ersätta hemtjänstinsatser
 Avgiftsfri avlösning beviljas med maximalt 4 timmar/ vecka. 

Timmarna fördelas i samråd med hemtjänsten och kan sparas 
under innevarande månad till maximalt 16 timmar/månad.  Vid 
kombination med växelvård minskas tiden med 4 
timmar/växelvårdsvecka.

 Avlösningen skall, om möjligt, förläggas på bestämd tid. 
Planeringen skall ske i nära samarbete med 
verksamhetschef/hemtjänstpersonal och avvikelse från 
veckoplaneringen skall meddelas senast en vecka i förväg

 I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras 
och mer specifikt vilka moment som ska ingå
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Att tvätta sig 

Att tvätta och torka hela kroppen eller 
delar av den genom att använda vatten 
och lämpliga material och metoder för att 
bli ren och torr såsom att bada, duscha, 
tvätta händer och fötter, ansikte och hår 
och att torka sig med handduk. 
Innefattar: att tvätta delar av kroppen, 
hela kroppen och att torka sig. Utesluter: 
Kroppsvård, att sköta toalettbehov
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Kvalitetsnivå
• Vid behov avseende dusch och annan personlig 

omvårdnad görs alltid en individuell skälighetsbedömning 
med utgångspunkt från vårdtagarens vanor och behov.

• Tvätta delar av kroppen beviljas i den omfattning som 
krävs för att hålla en god hygienisk standard. 

• Dusch beviljas som regel maximalt tre gånger/ vecka. I 
duschinsatsen ingår utöver duschmomentet: 

- Av‐ och påklädning
- Torkning av kroppen med handduk
- Förflyttning till och från dusch/badkar
- Enklare nagel‐ och hårvård
• Vid nagelvård som kräver specialkompetens hänvisas till 

specialist.
• Vårdtagarens ansvarar själv för att hygienartiklar och 

andra förbrukningsvaror finns att tillgå.
• I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska 

utföras och mer specifikt vilka moment som ska ingå.
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Att sköta toalettbehov

Att planera och genomföra uttömning av 
mänskliga restprodukter (menstruation, 
urinering och avföring) och att göra sig 
ren efteråt
Innefattar: att kontrollera urinering, 
avföring och ta hand om menstruation
Utesluter: att tvätta sig själv, kroppsvård
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Kvalitetsnivå
• I ”Att sköta toalettbehov” ingår byte av 

inkontinenshjälpmedel, byte av 
kateterpåse och/eller stomipåse. 

• Byte av stomiplatta och 
omkuffning/spolning av kateter är HSL 
uppdrag och kan ej beviljas utifrån 
socialtjänstlagen
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Att skaffa varor och tjänster 
Att välja, anskaffa och transportera varor och tjänster som krävs för 
det dagliga livet. 
Post- och bankärenden beviljas i undantagsfall då de flesta idag 
sköts på annat sätt. Personal bör i första hand bistå den vårdtagaren 
med att ansöka om god man om stöd med ekonomin föreligger. Hjälp 
med att betala räkningar, fylla i betalorder eller utföra 
autogirobetalning tillsammans med vårdtagaren beviljas i 
undantagsfall.
Inköp utförs i form av varuleverans, i undantagsfall beviljas inköp 
där vårdtagaren får följa med och handla, detta ska då ske med en 
specifik målsättning och under en begränsad tidsperiod.

Innefattar: Att handla och samla ihop dagliga förnödenheter, 
varudistribution 1 gång/vecka. Övrigt i första hand via e-handel.

Utesluter: Att skaffa bostad
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Kvalitetsnivå

• Insatsen ska beviljas och utföras med hänsyn till vårdtagarens 
möjlighet till deltagande och/eller behov av rehabilitering.

• Inköp av dagligvaror beviljas i regel en gång per vecka, övriga inköp 
t.ex. inköp av kläder, apoteksärenden eller husgeråd tillgodoses i 
första hand genom beställning till hemmet eller i andra hand 
ledsagning.

• I de fall vårdtagaren följer med vid inköp läggs schablontid 60 
minuter, om vårdtagaren ej följer med beviljas 30 minuter. 

• Inköp ska ske i närmaste butik, för behovet av en vecka.
• Inköp av tyngre och skrymmande varor, exempelvis läskbackar, 

utförs inte.
• Vårdtagarens ska, efter förmåga, planera tillsammans med personal 

vad som ska handlas hem.
• Personal hanterar inte kontanter eller kontokort.
• I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras och 

mer specifikt vilka moment kring inköpet som den enskilde önskar 
stöttning med.
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Att bereda måltider

Att planera, organisera, laga och servera 
enkla och sammansatta måltider till sig själv 
såsom att göra upp en matsedel, välja ut 
ätlig mat och dryck och samla ihop 
ingredienser för att bereda måltider, laga 
varm mat och förbereda kall mat och dryck 
samt servera maten. 
Innefattar: att bereda enkla och 
sammansatta måltider, 3-5 gånger/dag
Utesluter:att äta, att dricka, att skaffa varor 
och tjänster, hushållsarbete, att ta hand om 
personliga föremål, att bistå andra.
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Kvalitetsnivå

• Insatsen ska beviljas och utföras med hänsyn till vårdtagarens 
möjlighet till deltagande och/eller behov av rehabilitering.

• Vid behov avseende stöd med beredning av måltider görs alltid en 
individuell skälighetsbedömning med utgångspunkt från individens 
vanor och behov och med hänsyn till god nutrition.

• Insatsen utförs inte för andra än vårdtagarens.
• Insatsen faller under Äktenskapsbalken kap 6 § 1
• För de som ej kan bereda enklare måltider kan insatsen 

”Matlagning i hemmet” beviljas. Insatsen beviljas som regel 1 
gång/ dag med en omfattning av 30 minuter.  Kombineras med 
insatsen ”att bereda måltid” 2‐4 gånger/ dag med omfattning 15 –
20 minuter.

• Vårdtagaren ansvarar själv för att köksredskap och 
måltidsingredienser finns tillgängligt i hemmet. Vid behov beviljas 
”att skaffa varor och tjänster”. 

• I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras och 
mer specifikt vilka moment som ska ingå.
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Att tvätta och torka textilier och 
kläder

Syftet med beslut om stöd till tvätt och byte av 
sängkläder är att vårdtagaren ska beredas möjlighet 
att bo kvar hemma i en sund och hälsosam 
hemmiljö. 
Denna insats innebär någon eller några av följande 
åtgärder:
• Förberedelse inför tvätt såsom att samla ihop 

kläder, handdukar och sängkläder som är i behov 
av tvätt

• Praktisk eller vägledande hjälp att genomföra 
tvätt

• Hänga upp tvätt
• Hjälp med strykning i rimlig omfattning
• Insortering i skåp/garderob
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Kvalitetsnivå
• Insatsen ska beviljas och utföras med hänsyn till vårdtagarens möjlighet till 

deltagande och/eller behov av rehabilitering.
• Insatsen faller under Äktenskapsbalken kap 6 §1
• Insatsen beviljas i regel varannan vecka. Insatstiden justeras med hänsyn till 

brukarens möjlighet till delaktighet dock maximalt 60 minuter/varannan 
vecka.

• Vid särskilda behov kan insatsen beviljas oftare. 
• Ytterkläder, gardiner, täcken, kuddar, dukar och filtar med mera tvättas vid 

behov. Handtvätt utförs i undantagsfall.
• Vårdtagaren ansvarar för att ha tillgång till tvättmaskin och annat som behövs 

vid tvätt.
• Strykning av gångkläder ingår i rimlig omfattning.
• Transport av kläder till tvätteri eller kemtvätt ingår inte. 
• Enkel klädvård som att t.ex. sy i en knapp ingår.
• I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras och mer 

specifikt vilka moment som ska ingå.
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Att städa bostaden
Beslut om städning prövas utifrån vårdtagarens 
möjligheter att helt eller delvis själv medverka i 
städningen. Syftet med beslut om städning är att 
vårdtagaren ska kunna ha en sund och hälsosam 
hemmiljö.

Städning utförs i omfattningen 2 rum, kök, hall och 
badrum. Mindre mattor vädras och golv tvättas med mopp 
eller långborste. Hjälpmedel torkas av. Ändamålsenligt 
städmaterial ska tillhandahållas av vårdtagaren. Städning 
utförs var tredje vecka.

Om bostaden är större än 2 rum och den enskildes 
önskemål är att få hela bostaden städad, kan detta göras 
genom städning av olika rum varje gång. Detta innebär att 
under en längre tidsperiod kan större bostäder städas i sin 
helhet.

162



Kvalitetsnivå

• Insatsen ska beviljas och utföras med hänsyn till brukarens 
möjlighet till deltagande och/eller behov av rehabilitering.

• Insatsen faller under Äktenskapsbalken kap 6 §1
• Renbäddning ingår i insatsen
• Städning beviljas som regel en gång var tredje vecka, tiden 

anpassas efter brukarens möjlighet till delaktighet, dock 
maximalt 90 minuter/ var tredje vecka. Insatsen omfattar två 
rum och kök, hall samt badrum. Vid parboende delas tiden 
mellan paret. Om paret ej delar sovrum betraktas båda 
sovrummen som ett rum.

• Hemtjänstpersonal flyttar inte tunga möbler eller bär ut större 
mattor. Damning sker av avtorkningsbara ytor, 
hemtjänstpersonal flyttar ej fotografier, prydnadsföremål eller 
liknande.
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Kvalitetsnivå forts . 

 Vårdtagaren har möjlighet att byta ut den beviljade tiden städ mot andra 
insatser och detta med en omfattning på en till två gånger/år. Exempel 
på sådana insatser är:
‐ Torka ur skafferiet.
‐ Torka av kyl. Frosta av frys.
‐ Rengöra ugn/Spisfläkt.
‐ Putsa fönster. Putsning av fönster sker i de rum som städas förutsatt att det 

är genomförbart inom ramen för en god arbetsmiljö för 
hemtjänstpersonalen

 Byte av insats skall meddelas hemtjänsten i god tid innan planerat 
besök, minst 5 arbetsdagar.

 Vårdtagaren ansvarar för att tillhandahålla städredskap och övrigt 
material.

 Saneringsstädning ingår inte i hemtjänst. Vårdtagaren står för kostnad 
för saneringsstäd själv eller kan ansöka om ekonomiskt bistånd.

 I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras och mer 
specifikt vilka moment som ska ingå.
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Att avlägsna avfall

Hjälp att sortera och transportera sopor 
som papper, glas och metall beviljas om 
behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Sopor tas ut efter behov.
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Kvalitetsnivå

• Insatsen ska beviljas och utföras med hänsyn till vårdtagarens 
möjlighet till deltagande och/eller behov av rehabilitering.

• Insatsen faller under Äktenskapsbalken kap 6 § 1
• Munkedals kommun beviljar inte extra insatser för hjälp med 

källsortering
• I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras 

och mer specifikt vilka moment som ska ingå.
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Att ta hand om hemmets föremål 

Att vara behjälplig/förmedla kontakt för 
att underhålla och laga personliga föremål 
i bostaden och dess inventarier samt 
kläder. Försäkra sig om att hjälpmedel 
fungerar riktigt, vattna blommor.
Innefattar: underhålla hushållsapparater 
och hjälpmedel samt ta hand om växter 
(inomhus 1 gång/vecka).  Utesluter: att 
skaffa bostad, att skaffa varor och 
tjänster, hushållsarbete, att bistå andra, 
betald sysselsättning.
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Kvalitetsnivå

• Insatsen ska beviljas och utföras med hänsyn till 
vårdtagarens möjlighet till deltagande och/eller behov 
av rehabilitering.

• Insatsen omfattar endast serviceinsatser som inte ingår 
i städning, avlägsna avfall, städa upp efter 
matlagning/måltid eller inköp.

• Hjälp med skötsel av husdjur beviljas som regel inte.  Se 
avsnitt ”Djur”

• Bäddning av säng beviljas dagligen, 10 minuter. 
• I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska 

utföras och mer specifikt vilka moment som ska ingå.
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Stöd till aktivitet och delaktighet 

Att komma iväg till sysselsättning, 
förening, dagverksamhet m.m. 
Gemenskap och meningsfullhet. Social 
tid, promenader
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Kvalitetsnivå

• Insatsen ska beviljas och utföras med hänsyn till vårdtagarens möjlighet till 
deltagande och/eller behov av rehabilitering.

• Insatsen ska syfta till att bryta isolering och/eller möjliggöra en meningsfull 
och aktiv vardag i gemenskap med andra. 

• I första hand ska behovet tillgodoses med hjälp av de mötesplatser för äldre 
kommunen erbjuder

• Insatsen utförs i hemmet eller i närområdet
• Insatsen ska inte ersätta andra hemtjänstinsatser
• Insatsen kan t.ex. utföras som promenader eller social tid, följe till 

dagverksamhet eller andra aktiviteter i närområdet. 
• Beviljas i regel maximalt 45 minuter 3 gånger/ vecka
• Insatsen ska förläggas på bestämd tid. Planeringen skall ske i nära samarbete 

med verksamhetschef/hemtjänstpersonal
• I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras och mer 

specifikt vilka moment som ska ingå.
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Att hantera stress och andra 
psykologiska krav 

Insatsen syftar till att öka känslan av 
trygghet i vardagen. Insatsen kan utföras 
som t.ex. samtal, social kontakt, tillsyn, 
telefonservice. 
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Kvalitetsnivå

• Insatsen beviljas i syfte att öka känslan av trygghet i den egna bostaden. 
• Behovet skall i första hand tillgodoses genom insatsen ”Trygghetslarm” som 

fattas som eget beslut
• I andra hand kan behovet tillgodoses genom telefonservice och i tredje hand 

beviljas tillsynsbesök under insatsen ”Att hantera stress och andra psykologiska 
krav”

• Personalen ringer upp vårdtagaren på avtalade tidpunkter vid telefonservice. 
• Vårdtagaren lämnar nyckel till sin bostad eller på annat sätt gör den tillgänglig för 

hemtjänsten. Det är vårdtagarens ansvar att stå för tillgång till telefon.
• Om vårdtagaren är bortrest eller av annan anledning inte kan ta tillvara på 

insatsen måste detta meddelas till personalen fem dagar i förväg.
• Öppnar inte vårdtagaren vid hembesöket eller svarar vid telefonservice följs 

samma rutin som när en vårdtagaren inte öppnar eller inte är hemma i samband 
med andra insatser.

• I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras och mer specifikt 
vilka moment som ska ingå.
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Ledsagning
Behov av ledsagning kan uppstå vid förflyttning i 
en svårtillgänglig miljö eller vid genomförande 
av en aktivitet. Syftet med ledsagningen är att 
tillgodose behov av social stimulans men kan 
även vara t.ex. läkarbesök, om man behöver 
hjälp i kommunikationen med läkaren
Behovet av ledsagning för enbart 
förflyttning/transport, ska i första hand 
tillgodoses genom egen transport, kollektivtrafik, 
färdtjänst eller sjukresor. Även anhöriga kan 
tillfrågas men har ej skyldighet att vara 
behjälpliga. Omfattningen ska stå i relation till 
sökandes övriga sociala liv och möjligheter till 
förflyttning och stöd.
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Kvalitetsnivå

 Insatsen ska beviljas och utföras med hänsyn till vårdtagarens möjlighet till deltagande 
och/eller behov av rehabilitering.

 Ledsagning till sjukvårdande instans beviljas i regel endast om vårdtagaren har behov av 
stöd i kommunikationen med sjukvårdspersonal. Övrigt hjälp och stöd under resa samt 
besök ombesörjs av sjukresechaufför och/eller personal på den sjukvårdande instansen.

 Den medföljande personalen ansvarar endast för att vårdtagaren får beskriva sin situation 
för den sjukvårdande professionen, ej att ta emot information. 

 Ledsagning till sjukvårdande instans tidssätts ej. Hemtjänsten rapporterar in åtgången tid i 
efterhand till biståndshandläggare. 

 Ledsagning för kultur och fritidsaktiviteter beviljas endast i undantagsfall. Behovet 
tillgodoses i första hand genom med hjälp av de mötesplatser för äldre kommunen 
erbjuder eller genom insatsen ”Delaktighet och gemenskap”

 Ledsagning för kultur‐ och fritidsaktiviteter beviljas med maximalt 1,5 timmar/vecka vilka 
kan sparas under innevarande månad.

 Ledsagningen skall, om möjligt, förläggas på bestämd tid. Planeringen skall ske i nära 
samarbete med verksamhetschef/hemtjänstpersonal och avvikelse från veckoplaneringen 
skall meddelas senast en vecka i förväg

 I genomförandeplanen ska det framgå hur insatsen ska utföras och mer specifikt vilka 
moment som ska ingå
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Trygghetslarm

Insatsen ska möjliggöra ett kvarboende i 
de fall då vårdtagaren upplever otrygghet 
och osäkerhet i sitt boende eller har 
svårigheter att på annat sätt påkalla 
hjälp. Det är viktigt att den som erbjuds 
trygghetslarmet förstår och kan hantera 
larmets funktioner. Om larmet används 
felaktigt bör det övervägas om larmet 
skall ersättas med andra insatser, t.ex. 
tillsyn. Kommunen tar ut en fast avgift 
per månad för trygghetslarm.
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Kvalitetsnivå
 Trygghetslarm används när något akut har skett och kan användas 

dygnet runt men fungerar bara när vårdtagaren är i sin bostad.
 Personalen kan bara hjälpa den person på vilken beslutet ligger.  Par 

måste ha var sitt beslut.
 Beslut om trygghetslarm läggs som löpande beslut och omprövas ej. 
 Vårdtagare med endast trygghetslarm får ej kontaktperson eller 

genomförandeplan. 
 Syftet med insatsen är att öka vårdtagarens möjligheter att bo kvar 

hemma samt att leva ett tryggt och självständigt liv. 
 Om larmet används felaktigt eller om vårdtagarens ej förstår hur 

larmet ska användas ska andra insatser övervägas, t.ex. 
trygghetsringning eller tillsyn. Se avsnitt 2.3.3.17 Att hantera stress och 
andra psykologiska krav
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Tillfällig utökning av 
hemtjänstinsatser

När ett behov tillfälligt uppkommer hos 
en vårdtagaren som tidigare har 
hemtjänstinsatser kan enhetschefen om 
det är nödvändigt utöka insatserna under 
tio arbetsdagar utan formellt beslut av 
handläggare. Om behovet som ligger till 
grund för den tillfälliga justeringen 
kvarstår efter tio arbetsdagar fordras ett 
nytt beslut.
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Kvalitetsnivå
 Enhetschefen ska omgående meddela ansvarig 

handläggare om tillfällig utökning
 1:e Biståndshandläggare ska månadsvis, innan 

resursfördelningskörning, följa upp tillfälliga utökningar 
tillsammans med enhetscheferna
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Djur

I ordinärt boende och särskilt boende 
med beviljade insatser har vårdtagaren 
fullständigt ansvar för det berörda djuret. 
Fullständigt ansvar innebär köp av mat, 
rastning, veterinärbesök, städning och 
renhållning. Mer information finns i 
länsstyrelsens broschyr Information till 
dig som jobbar inom omsorg, socialtjänst 
och hemtjänst.
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Kvalitetsnivå
 Munkedals kommun beviljar i regel inte stöd och hjälp 

med skötsel av djur.
 Socialtjänstlagen kan ej ta djurets behov i beaktan.
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Rökning

Munkedals kommun har en rökpolicy som 
innebär att personalen inte bör röka på 
arbetstid. Utöver detta har sektor Vård 
och Omsorg ”namn på kommande 
rutindokument” som tydliggör 
personalens skyldighet på arbetstid
Vårt tydliga önskemål är att vårdtagaren 
och anhöriga/närstående inte röker under 
tid som stöd och hjälp ges.
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Kvalitetsnivå
 När personal arbetar i rökiga miljöer ska 

överdragskläder användas.
 Personal ska vara insatt i och följa ”Namn på 

kommande rutindokument”
 Personal ska inte gå direkt från rökiga miljöer till 

vårdtagare när det genom planering går att 
undvika.
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Hemfixare
Hemfixaren är en kostnadsfri hjälpinsats i 
hemmet för att förebygga fallskador. Alla 
kommuninvånare från 67 års ålder som har 
önskan/behov av kortare tillfälliga 
stödinsatser med praktisk hjälp i det egna 
boendet kan få hjälp av 
Hemfixaren. Hemfixaren erbjuder också en 
säkerhetsrond i samband med hjälpen för att 
ta bort eller minska riskmoment som kan 
leda till fallolyckor mm. Hemfixare bokas av 
den enskilde genom Hälso- och 
Frivilligsamordnaren. Telefon: 0524-181 95
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Hur går vi vidare?

• Vilka berörs av kvalitetsnivåerna?
• Hur når vi ut till alla berörda?
• När bör vi kunna räkna med att 

kvalitetsnivåerna är fullt ut införda? 
• Hur och när följer vi upp 

kvalitetsnivåerna?
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Berörda
• Hemtjänstpersonal
• Bemanningen/timvikarier
• Brukare/anhöriga
• Biståndshandläggare
• Enhetschefer
• Politiker
• Debiteringshandläggare
• Ssk-/rehabpersonal
• Korttidspersonal
• IFO, LSS, Socialpsyk
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Sätt att nå ut

• Information på APT/Ledningsgrupper 
(sköts av enhetschefer, utredare, 
LOKsam, planerare, 
biståndshandläggare)

• Checklista vid introduktion av ny 
personal

• Information på hemsida och insida
• Foldrar (en till personal och en till 

brukare/anhörig, denna kan slås ihop 
med värdighetsgarantifoldern) 

186



Implementeringsplan

• De rena verksamhetsfrågorna kan 
påbörjas direkt vid årsskiftet

• All personal och alla brukare/anhöriga 
ska ha fått information innan utgången 
av maj 2016

• Nya beslut följer de nya 
kvalitetsnivåerna från och med 
årsskiftet. Gamla beslut vid 
uppföljning. Alla beslut bör vara ”i fas” 
vid utgången av 2016
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Maria Länström
Socionom
Utredningssekreterare/1:e Biståndshandläggare
Munkedals kommun
Telefon: 0524-181 94
E-post: maria.lanstrom@munkedal.se

Webbsida: www.munkedal.se

Kontakt
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 2016-01-05 Dnr:      

 
 KOMMUNSTYRELSEN  
  
 
 
  
   

Samverkan mellan sektor Barn och utbildning och 
sektor Stöd - en avsiktsförklaring  
 

 

Nulägesbeskrivning: 
 
Alla som arbetar inom sektor Barn och Utbildning och sektor Stöd har ett 
samverkansansvar, främst för att barn och familjer ska få samordnade och goda 
insatser. Ytterst ansvarar socialtjänsten för att samverkan skall komma till stånd 
men i Munkedals kommun ska ansvaret för samverkan delas mellan kommunala 
aktörer inom sektor Socialtjänst och sektor Barn och utbildning. Denna samverkan 
ska styras av kommunens värdegrund. 

Erfarenheter från samverkan mellan dessa verksamheter är att några behöver driva 
frågan och vara en länk mellan enheterna och se mer till helheten än delarna. 
Samverkan ska byggas in i det vardagliga arbetet och ska vara en vardaglig 
arbetsprocess. Det behövs både i det direkta barn- och familjearbetet liksom i det 
strukturella arbetet. 

Stödteamet är en samverkankonstruktion mellan dessa båda sektorer och har 
tillkommit genom politiskt beslut i syfte att stärka samverkan. Målgrupp; 
barn/elever som hotas av att inte nå kunskapsmål för grundskolan och som i tillägg 
har en social problematik samt deras familjer. Teamet arbetar utan 
myndighetsutövning med förebyggande arbete och med tidiga insatser. Teamet 
består av socialpedagog med lång erfarenhet från socialtjänst. Denna tjänst ligger 
med anställning hos socialtjänsten direkt under sektorchef. Vidare består teamet av 
specialpedagog med lång erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 
inom skolan. Denna tjänst ligger med anställning inom sektor Barn och utbildning 
direkt under sektorchef. Som ett signalvärde för att samverkan ska ske mellan 
skola och socialtjänst har de två sektorcheferna ett direkt arbetsgivaransvar för 
Stödteamets två anställda.   
 
Styrgrupp; sektorchef för socialtjänst och sektorchef barn och utbildning. 
Sektorchef barn och utbildning har styrgruppsmöte med Stödteamet var tredje 
vecka. (Tidigare delade de två sektorcheferna på uppdraget.) Sektorcheferna ska 
som styrgrupp för samverkan ha möten med stödteamet var tredje vecka för 
styrning och uppföljning av teamets arbete för samverkan runt barn som far illa 
eller riskerar att fara illa. 
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Stödteamet utgår från: 
  

 Att möjligheten att lyckas i livet ökar om eleven klarar sin skolgång 
 Att individens resurser alltid ska stå i centrum 
 Att elevens möjligheter att lyckas ökar om hem, skola och fritid samverkar 

utifrån en helhetssyn 
 Att eleven stöttas i den ordinarie verksamheten 
 Att insatsen söks av föräldrar tillsammans med skola eller då socialtjänsten 

informerat om teamets uppdrag. 
 
Så här går det till: 
 

 Stödteamet träffar familjen för en presentation 
 Ett inledande nätverksmöte där elev, föräldrar, skola, stödteamet och 

eventuella andra samarbetspartners träffas 
 Utifrån nätverksmötet formuleras ett uppdrag som beskriver insatsen 

 
Stödteamet erbjuder: 
 

 Stödteamet koordinerar och kompletterar de stödinsatser som redan finns 
kring eleven 

 Att bistå föräldrarna i deras stöttning av barnet genom samtal och 
vägledning 

 Att under en period vara en länk mellan hem, fritid och skola 
 Att bistå skolan i deras arbete runt eleven 
 Observation, kartläggning och handledning 
 Nätverksmöten 
 Samtalsstöd för eleven 

 
 
Munkedals stödteam riktar sig 
Från och med hösten 2014 startade Stödteamet upp ett arbete i syfte att öka 
samverkan mellan socialtjänst och skola och andra aktörer i barnets/elevens 
nätverk för att på så sätt främja tidiga insatser och fokusera det förebyggande 
arbetet. Detta arbete kallas Samtidigt eftersom ett av målen är att få till stånd 
samordnade och samtidiga insatser i tid för barn i utsatta miljöer. Arbetsgruppen i 
Samtidigt består av professioner från Elevhälsan och IFO (Individ och 
Familjeomsorgen). 

Utifrån olika fokusområden kommer gruppen att framarbeta modeller för 
samverkan som i första hand presenteras i rektorsgruppen och IFO-gruppen. 
Tanken är att deltagandet i gruppen ska bygga på profession, inte person, och att 
framarbetade modeller ska ingå i verksamheternas ordinarie arbete. 

Stödteamet erbjuder vidare olika typer av nätverksutbildningar i syfte att olika 
aktörer ska kunna samverka utifrån given struktur när många i barnets nätverk ska 
involveras i gemensam handlingsplan.   

Stödteamet utbildar vidare olika professionella inom socialtjänst, skola, elevhälsa, 
vård och barnpsykiatri att samtalsleda nätverksmöten för samverkan t ex 
Västbusmöten. 
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Stödteamet kan även medverka vid uppföljning av institutions- och 
familjehemsplacerade barn. Stödteamet har inlett ett samarbete med 
familjehemsgruppen på IFO för att hitta bra rutiner om hur stödteamet kan vara ett 
tillägg till andra insatser t ex vid uppföljning av hur det går för barnet i skolan. 

Stödteamet arbetar tillsammans med socialsekreteraren som är ansvarig för 
anmälan runt barn som misstänks fara illa, för att bygga upp rutiner och 
information till skolan, men även med att se över blanketter osv. 

Stödteamet medverkar också i kommunsamverkan i Konradgruppen som 
representant för socialtjänst och skola. Konradgruppen spanar på ungdomars 
drogvanor i Munkedal och försöker att i samverkan arbeta förebyggande och med 
insatser. Gruppen kommer eventuellt att utöka sitt område till att vara en grupp för 
alla som arbetar med barn och ungdomar i kommunen, där drogförebyggande 
arbete kommer att vara en del av samverkan. 

Samverkan mellan sektorerna sker även i familjecentralen med socionom från 
socialtjänst, förskollärare och specialpedagog från sektor Barn och utbildning och 
BVC-sköterskor från Primärvården. 

Sektor Barn och utbildning och sektor Stöd samverkar i övrigt gällande vissa delar 
av vissa barnavårdsutredningar, i Västbusmöten och med skolpersonal som följer 
barn till förhör vid Barnahus i Trollhättan.  

 

 

Framtid:   
 
Mycket mer kan göras i Munkedal för att främja samverkan i arbetet mellan två 
sektorer som tillsammans ansvarar för många barn och ungas utveckling mot ett 
gott vuxenliv. 

God samverkan bygger på att samverkanspartners har god kunskap om varandras 
uppdrag och vad som styr det. 

Åtgärder: 

 Gemensam utbildningsdag med presentation av skolans respektive 
socialtjänstens uppdrag 

 Kollegaskuggning i varandras verksamheter 
 Utsedda socialsekreterare medverkar utifrån fadderskap i rektorers 

elevhälsateam en gång/månad för att agera bollplank och rådgivare gällande 
vissa avidentifierade ärenden utifrån en frågeställning som elevhälsateamet 
formulerar; t ex är detta ett anmälningsärende? Denna 
faddersocialsekreterare kan sedan vara rektors kontaktperson på 
socialtjänsten för råd, stöd och information 
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God samverkan bygger vidare på goda relationer mellan verksamhetspersoner som 
ska samverka. 

Åtgärder: 

 Gemensamma utbildningsinsatser, gärna över tid 
 Ta fram en gemensam värdegrund som ska känneteckna samverkan 
 Gemensamt arbete runt värdegrundsfrågor 1-2 ggr per halvår 
 Barnavårdsutredningar på hemmaplan. Samverkan kan ske utifrån 

miljöobservationer och kartläggning av skolsituation 
 Vid placering av barn på institution eller i familjehem ska skolkostnad 

redovisas i beslutsunderlag och delges myndighetsutskott och skolchef 
 

Avsiktsförklaringen har tillkommit för att ytterligare förbättra och vidmakthålla 
samverkan i enlighet med vad som redan görs och med föreslagna insatser under 
”framtid”. En handlingsplan kommer att tas fram för att styra verksamheternas 
agerande när avsiktsförklaringen blivit politiskt antagen. 

 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar samverkan mellan sektor Stöd och sektor Barn och 
utbildning enligt ovanstående avsiktsförklaring. 

 

 

 

 

 

____________________________             ___________________________ 
Ann-Catrin Göthlin           Håkan Sundberg 
Sektorchef Barn och Utbildning                    Kommunchef 

 

 

 

___________________________ 
Rickard Persson 
Sektorchef Socialtjänst  
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 2016-01-18 Dnr: 2015-332

  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

gällande beslut vid tillsyn av handläggning av 

ärenden gällande ensamkommande barn 

IVO lämnade 160107 ett beslut där kritik framfördes om hur Munkedals kommuns 

hantering av ärenden gällande handläggningen av ensamkommande barn har 

utförts. IVO finner att handläggningen brister på tre punkter. 

 

 Brister avseende att dokumentera 

 Bristande samtycke från de unga 

 Brister avseende de ungas rättigheter 

 

Sektorn avser att lämna svar på planerade och vidtagna åtgärder avseende IVOs 

beslut enlig bifogad skrivelse.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Ingen 

2. Miljö 

Ingen 

3. Folkhälsa 

Beslutet kommer att påverka och förbättra ärendehanteringen samt 

myndighetshanteringen av ensamkommande barn.  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att besvara IVO:s beslut med bifogad skrivelse. 

       

 

 

     

 

Beslutet expedieras till: 

IVO 

Rickard Persson Håkan Sundberg 

Socialchef Kommunchef 

Sektor Omsorg  
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 2016-01-17 Dnr: 2015-332

  

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

gällande beslut (dnr 8.5-16484-2015-2) vid tillsyn av 

handläggning av ärenden gällande ensamkommande 

barn 
 

Under senare delen av 2015 har ensamkommande verksamheten i Munkedals 

kommun ökat från 30 barn till 90 barn. Kommunen har inte kunnat expandera i den 

takt som är nödvändig för att kunna tillmötesgå alla krav, dock har intentionen 

naturligtvis varit att göra det. Munkedals kommun har en god grundstomme med 

utbildad personal men har inte varit rustade för den här extrema expansionen. Under 

den här perioden har Munkedals kommun Lex Sara anmält sig själv. Då det stått klart 

att kommunen inte klara av att leverera enligt lagens intentioner.  

Munkedals kommun har under tiden för granskningen haft ett samarbete med fyra 

andra kommunen i norra Bohuslän. Detta samarbete har grundat sig på ett 

gemensamt team av socialsekreterare vars uppgift har varit att utreda och placera 

ensamkommande barn. Det är också här de granskade ärendena har hanterats. 

Förbättringsarbete 

Ett förtydligade i organisationen kommer att ske. Beslutet från Inspektionen för vård 

och omsorg kommer att ligga som grund och bli ett diskussionsunderlag för 

medarbetarna och barnen. Detta kommer att ske i alla delar av verksamheten. 

Munkedals kommun genomgår en organisationsförändring där socialtjänsten 

organiseras om. Detta innebär bland annat att Individ och familjeomsorgen kommer få 

ett ännu tydligare fokus. Organisationen kommer att innehålla en socialchef och en 

avdelningschef för individ och familjeomsorgen som har olika specifika förgreningar 

under sig, där myndighetsutövning av ensamkommande kommer vara en del. 

Munkedals kommun kommer i den nya organisationen hantera sina ärende själv på 

hemmaplan istället för att vara en del i ett samarbete som tidigare. Detta kommer att 

ge en klarare och tydligare insyn i de enskilda ärendena och dess dokumentation. 

Munkedals kommun har under senhösten påbörjat denna etablering för att själva 

kunna utföra dessa utredningar och placeringar. Munkedals kommun kommer initialt 

att rekrytera tre stycken socialsekreterare som kommer att ha som sin primära 

uppgift att arbeta med de ensamkommande barn som är anvisade Munkedals 

kommun. Ärenden kommer att hanteras av socialsekreterare som i motsats till idag 

även kommer att ha en 1:e socialsekreterare som stöd och ärendehandledare.  

Utförandedelen kommer att ha en avdelningschef och som en del i detta kommer det 

rekryteras en integrationsansvarig och en boendekoordinator. Integrationsenheten 

kommer att expanderas med fler föreståndare och boendeassistenter som arbetar 

emot ensamkommande barn.  
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Det kommer att bli ett förtydligade kring fortbildningsbehov och kommer att upprättas 

en utbildningsplan för de som arbetar med integration och ensamkommande barn i 

Munkedal kommun. 

Sammanfattning 

Organisationen håller på att förändras för ett tydligare fokus. Rekryteringar kommer 

att ske både när det gäller leding och direkt arbete. Fortbildning och diskussioner om 

beslutet och skrivningen kommer att ske.  

 

 

Rickard Persson   Anders Hag 

Socialchef    Avdelningschef 

Sektor Omsorg   Stöd 
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 2016-01-04 Dnr Ks 2016-4
   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 
Förvaltningen har slutfört förvärvet av Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB från 
Munkedals Snickeri AB. För detta nya kommunala fastighetsbolag har en ny 
”kommunal” bolagsordning tagits fram. Denna kan efter godkännande i 
Kommunfullmäktige överlämnas och antas av en extra bolagsstämma i mars 2016. 
 
För denna extra bolagsstämma har förslag till ombudsinstruktioner tagits fram. 
Avsikten är att valt ombud ska agera i enlighet med dessa på den extra 
bolagsstämman.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ingen påverkan 

2. Miljö 
Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 
Ingen påverkan  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för Vadholmen 
Foss 2:81 m.fl. AB. 
 
Kommunfullmäktige godkänner ombudsinstruktionen för kommunens ombud vid 
extra bolagsstämma för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 
 
 
 
 
 
       
     

 

Beslutet expedieras till: 
      

Mats Tillander Ulrika Gellerstedt 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
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BOLAGSORDNING FÖR VADHOLMEN FOSS 2:81 MFL AB 

Antagen vid Vadholmen Foss 2:81 mfl AB:s bolagsstämma 2016-,  
Dnr 2015-314 
 
§ 1 Firma  

Bolagets firma är Vadholmen Foss 2:81 mfl AB.  

§ 2 Säte  

Styrelsen ska ha sitt säte i Munkedals kommun i Västra Götaland  

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för förvaltning och 
utveckling av fastigheter i Munkedals kommun samt därmed förenlig 
verksamhet.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets ändamål är att förvalta och utveckla fastigheter för bostäder och 
verksamheter.  

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip.  

Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Munkedals 
kommun. 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt  

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Munkedals kommun möjlighet 
att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex; 
  

 fastställande och ändring av bolagsordning 
 fastställande av aktiekapital 
 fastställande av ägardirektiv 
 bildande av dotterbolag 
 

Kommunfullmäktige ska fastställa budget som beslutats av 
bolagsstyrelsen. 
 
§ 6 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.  
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§ 7 Aktieantal  

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.  

§ 8 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av en ledamot och en ersättare.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Munkedals kommun för tiden från 
slutet av den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige  
 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild 
kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska 
inte ha rösträtt utan endast yttranderätt.  

§ 9 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens förvaltning utses av Munkedals kommun ett registrerat 
revisionsbolag, vilket anmäls på årsstämman. 

Det registrerade revisionsbolagets utses för tiden från den årsstämma 
som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av 
den årsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
§ 10 Lekmannarevisorer  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Munkedals kommun utse en lekmannarevisor och en 
suppleant.  

Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett 
utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, 
bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägaren 
tidigast fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska hållas 
senast i april. 
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§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman  

Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och 
kommunfullmäktiges ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till 
bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden 
som ska behandlas på stämman ska finnas på kommunens hemsida.  
 
§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma  

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling; 

1.  Stämmans öppnande  
2.  Val av ordförande vid stämman  
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd  
4.  Val av justeringsman  
5.  Godkännande av dagordning  
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
7.  Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport 
8.  Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

9.  Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamot och ersättare 
(i förekommande fall) 

10.  Anmälan av revisor (i förekommande fall)  
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 

lekmannarevisorn med suppleanter  
12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella 

styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för 
beslut 

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen  

 

§ 14 Protokoll från bolagsstämma 

Protokollet från stämman ska skickas till aktieägaren, bolagets 
styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från 
bolagsstämma ska återfinnas på kommunens hemsida. 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens  

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman; 
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 Bildande av bolag  
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 

mnkr 
exkl. moms  
 

§ 16 Räkenskapsår  

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.  

§ 17 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
ersättare som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan 
än styrelseledamot eller ersättare att teckna bolagets firma. Bolagets 
firma tecknas av ledamot och ersättare i förening.  

§ 18 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun äger rätt att ta del bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet.  

§ 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de 
regler som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv. 

§ 20 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Munkedals kommun.  
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 2016-01-05 Dnr: 
  
  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

 

Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
Kommunfullmäktige antog 2016-02-25 ny bolagsordning för Vadholmen Foss 2:81 
AB. Tidigare bolagsordning har nu uppdaterats utifrån krav i kommunallagen samt 
från antagen ägarpolicy. Bolagsordningen ska antas av bolaget vid en extra 
bolagsstämma. 
 
  
 

Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner ny Bolagsordning  
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 2016-01-07 Dnr: 2015-426

   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Räddningstjänstförbundets taxa för 

myndighetsutövning 2016 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän begär att 

kommunfullmäktige beslutar om ny taxa för myndighetsutövning enligt ”Lagen om 

skydd mot olyckor (LSO)”, ”Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)” samt 

för tillståndsprövning enligt LBE. 

 

Taxan har samordnats och är nu enligt förslaget den samma i de tre 

medlemskommunerna. För Munkedals del höjdes avgiften under 2015 med knappt 

2 %, från 894 kr till 910 kr per timme. För 2016 föreslår Räddningstjänstförbundet 

en höjning med 3,1 %, till 920 kr per timme.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Högre intäkter till förbundet, högre avgift för tillsyn, tillstånd etc. 

2. Miljö 

Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 

Ingen påverkan  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer räddningstjänstens taxa avseende tillsyn och 

tillståndsprövning enligt LSO och LBE 

 

Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för tillsyn och tillståndsprövning enligt 

LSO och LBE till 920 kr från och med 2016-04-01 

 

 

       

     

 

Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet 

Mats Tillander Aya Norvell 

Samhällsbyggnadschef Administrativ chef 
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