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Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av ärendelistan.

Dnr 2021-000016

Initiativärende anmält: Karl-Anders Andersson

(centerpartiet)-Införande av insatserna Digital

tillsyn och GPS-larm.

VFN ska ta ställning hur 

ärendet ska hanteras  
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2. Välfärdsnämndens delårsrapport april 2021 -

åtgärder för ökade mertidskostnader. (återremiss)

Dnr 2021-000001

Närvarorätt för 

personalföreträdare 
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3. Välfärdsnämndens Budget 2022 plan 2023-2024 -

fler förslag på åtgärder. (återremiss)

Dnr 2021-000002

Närvarorätt för 

personalföreträdare 
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4. Ekonomisk uppföljning och åtgärder.

Dnr 2021-000012

Presentation ges på mötet -- 

5. Månadsrapport / Statistik insatser maj 2021.

Dnr 2021-000011

25 

6. Anmälan av delegationsbeslut till

välfärdsnämnden.

Dnr 2021-000005
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7. Initiativärende från Karl-Anders Andersson

(Centerpartiet): Införande av insatserna Digital

tillsyn och GPS-larm.

Dnr 2021-000087
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-10 Dnr: VFN 2021-000016 

Handläggare: 

Monica Nordqvist 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Fastställande av ärendelista. 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att initiativärende från Karl-Anders Andersson 

(Centerpartiet) skall..   

Välfärdsnämnden fastställer i övrigt föreslagen ärendelista. 

Sammanfattning 

Karl-Anders Andersson (Centerpartiet) har inkommit med initiativärende gällande 

införande av insatserna Digital tillsyn och GPS-larm. Initiativärendet finns att läsa 

sist i kallelsehandlingen. Nämnden har att ta ställning till hur ärendet ska hanteras; 

-tas upp och avgöras i sak på dagens möte,

-bordlägga ärendet och avgöra det senare (inget nytt i ärendet får inkomma),

-överlämna det till förvaltningen eller annat organ för beredning.

Ärendet protokollförs som sista ärende och paragraf.

Förslag till övrig ärendelista har upprättats. Välfärdsnämnden har att fastställa 

ärendelistan.   
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-06-09 Dnr: VFN 2021-000001 

Handläggare: 

Josefine Fredriksson 

Ekonomiavdelningen 

Välfärdsnämndens delårsrapport april 2021 - 

åtgärder för ökade mertidskostnader 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna föreslagna åtgärder för att minska ökade 

mertidskostnader.    

Sammanfattning 

Mertidsersättning utgår till all tillsvidareanställd personal som arbetar pass utöver 

sin grundsysselsättning. Mertidsersättningen är 20% utöver den ordinarie lönen.  

Kostnaden för mertid har sedan 2018 legat på cirka 5 200 tkr/år exkl. sociala 

avgifter. Kostnaden för mertid är högst i verksamheterna hemtjänst, särskilt 

boende och LSS gruppbostad.  

Enhetschefer får i uppdrag att inventera vilka personer i arbetsgruppen som vill 

höja sin sysselsättningsgrad. Rutiner för tillsättning av vakanta turer och frånvaro 

ses över och istället för att tillsätta tillsvidare anställd personal på mertid kommer 

sysselsättningsgraden tillfälligt höjas vid tillsättning. Chefen för hemsjukvården 

kommer även få i uppdrag att stötta hemtjänstens chefer utifrån den resa 

hemsjukvården gjorde 2020 och minskade mertiden.  

Störst effekten på mertiden kommer ges i samband med införandet av heltidsresan. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan. 

Barnkonventionen 

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket 

värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; barn 

som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd 

från staten samt rätt till ett alternativt hem.  

Inga ytterligare konsekvenser. 

Kristina Nyckelgård 

Förvaltningschef 
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Datum 

2021-06-10 VFN 2021-000001 
Sida 

2(2) 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Svar på tilläggsyrkande – Åtgärder för ökade mertidskostnader 

Mertidsersättning utgår till tillsvidareanställd personal som arbetar extra arbetspass utöver sin 

grundsysselsättning. Ersättningen för dessa pass uppräknas med 20% på den ordinarie timlönen.  

Även övertidsersättning för personal som har en heltidstjänst och arbetar extra pass belastar 

mertidskostnaden. Enkel övertidsersättningen är 80 % och kvalificerad övertidsersättning 140 % på 

den ordinarie timlönen.  

Tjänstledig personal som arbetar vid studie- och föräldraledighet går även in på mertidsersättning. Vi 

ser dock att denna grupp inte är så stor. Det är inte på grund av dessa avtal som gör att kostnaden 

för mertid är hög.  

Kostnad för mertid under perioden 2018–2021 

jan-dec 2018 jan-dec 2019 jan- dec 2020 jan-maj 2021 

Ledning Välfärd 52 29 8 2 

Avdelning Vård och Omsorg 3 665 3 566 3 629 1 640 

Avdelning Stöd 1 778 1 588 1 332 716 

Avdelning IFO 26 23 42 1 

Totalt Välfärdsnämnden, tkr 5 521 5 206 5 011 2 359 

Kostnaderna för mertid under perioden januari till maj 2021 (exkl. sociala avgifter) uppgår till en 2 

359 tkr. 4 741 frånvaro timmar har ersatts av ordinarie tillsvidareanställd personal motsvarande 5,7 

årsarbetare.   

Kostnaden för mertid har varit hög sedan 2018 och är därmed ingen direkt effekt av pandemin. 

Kostnaden för mertid har minskat för varje år sedan 2018 och en förklaring är att 

sysselsättningsgraden har ökat under samma period. I december 2018 hade 52 % av den 

tillsvidareanställda personalen sysselsättningsgrad 100%, i maj 2021 är motsvarande siffra 60,9%. 

Avdelning Vård och omsorg är den avdelning som sticker ut med de högsta kostnaderna men även 

avdelning Stöd har höga kostnader för mertid i förhållande till antal anställda och den totala 

personalbudgeten. Vi kommer därför fokusera på dessa två avdelningar i utredningen och de 

verksamheter som är mest personalkrävande. 

Mertidsersättning på verksamhetsnivå under perioden januari till maj 2018–2021 

jan-dec 2018 jan-dec 2019 jan- dec 2020 jan-maj 2021 

Hemtjänst 1 296 1 391 1 459 789 

Särskilt boende 1 647 1 755 1 939 722 

LSS Gruppbostad 862 727 664 442 

Totalt, tkr 3 805 3 873 4 062 1 953 

Mertidskostnaderna är nerbrutna till de tre största personalkrävande verksamheterna inom 

Välfärden, hemtjänst, SäBo och LSS Gruppbostad.  

Åtgärder för att minska kostnaderna för mertid 

Att kunna minska på antalet mertidstimmar är ett mer omfattande uppdrag och kommer få effekt i 

samband med att heltidsresan implementeras.   

8



Vad gäller de personer som vill utöka sin sysselsättningsgrad till 100% måste de meddela detta till 

arbetsgivaren. Enligt 25 a § i LAS har deltidsanställda företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad 

inom den enhet de redan arbetar i. I dessa fall avses alltså att öka grundsysselsättningen, permanent 

eller tillfälligt, inte att gå in på mertidsersättning. Finns inga regler eller lagar som säger att 

fastanställd personal har förtur till tillfälliga lediga turer före visstidsanställda. Rutinerna när 

tillsvidareanställd personal tar extra arbetspass kommer ses över både gällande längre perioder och 

enstaka turer. I dagsläget tillfrågas den ordinarie personalen före timavlönad personal till tillfälliga 

korta vakanta turer utan att öka sysselsättningsgraden och är den största delen av 

mertidskostnaderna.   

Samtliga enhetschefer får i uppdrag att inventera vilka personer i sin arbetsgrupp som vill öka upp sin 

sysselsättningsgrad samt se över vilka verksamheter som skulle kunna samverka för att jobba med 

heltidsmåttet. Detta är även ett steg i heltidsresan.  

Hemsjukvårdens chef kommer få i uppdrag att stötta hemtjänstens chefer i arbetet med att minska 

mertiden utifrån den resa hemsjukvården gjorde 2020 och minskade mertiden.  

Inom avdelning Stöd och verksamheten LSS gruppbostad har invertering av ökad sysselsättningsgrad 

redan skett och chefen har höljt upp sysselsättningen på 11 medarbetare i samband med nytt 

schema. Verksamheten förväntas sen en lägre kostnad för mertidsersättning redan i junis 

löneutbetalning.  

Långsiktiga besparingen genom att se över rutiner och införa heltidresan skulle innebära en 

kostnadsminskning med 20% motsvarande 1 000 tkr per helår (mertidstillägget som försvinner, 

behovet av timmar bedöms kvarstå). Kortsiktiga besparingen genom att se över rutiner och höja 

sysselsättningsgrader för de som önskar (tillfälligt och permanent) kommer minska kostnaden men 

verksamhetens behov är svåra att beräkna.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-06-10 Dnr: VFN 2021-000002 

Handläggare: 

Josefine Fredriksson 

Ekonomiavdelningen 

Välfärdsnämndens budget 2022 plan 2023-2024, svar 

på återremiss 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 

2023–2024. 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan. 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 

2022. 

Välfärdsnämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige på 3 000 tkr till 

utökat försörjningsstöd under 2022.    

Sammanfattning 

Ram/drift 
Nämndens preliminära ram för 2022 är 273 169 tkr vilket innebär en minskad ram 

med 5 704 tkr. Främsta orsaken till ramsänkningen är att nämnden har ett 

effektiviseringskrav på 6 000 tkr.  

Nämnden kommer bli kompenserad för pris -och löneökningar och för genomförda 

investeringar inom godkänd ram. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för 

eventuella verksamhetsförändringar. I handlingen finns beskrivning av 

verksamhetsförändringarna samt risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen 

ram. Budgeten återremitterades på nämndsmötet i maj och förvaltningen har tagit 

fram ytterligare förslag till anpassningar.  

Nämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige för utökade kostnader för 

försörjningsstöd med 3 000 tkr. Välfärdsnämnden bedömer att den utökade 

kostnaden för försörjningsstöd går utanför nämndens påverkan och finns beskriven 

i handlingen.  

Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till 1 300 tkr. 

Verksamhetsmål 

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–2023 

föreslår nämnden 4 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2022. Målen 

utgår från nämndens ansvar och uppdrag. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-06-10 VFN 2021-000002 
Sida 

2(2) 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan. 

Facklig samverkan 

Information enligt MBL §19 2020-05-10 samt förhandlad enligt MBL §11 2021-05-

18 samt tillkommande förslag till anpassningar enligt MBL §19 2020-06-07 samt 

förhandlad enligt MBL §11 2020-06-14. 

Barnkonventionen 

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen; alla barn är lika mycket 

värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; barn 

som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd 

från staten samt rätt till ett alternativt hem.  

Inga ytterligare konsekvenser. 

Kristina Nyckelgård 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Dnr 2021-2 
Välfärdsnämnden  

Välfärdsnämnden 

Budget 2022 
Plan 2023–2024 

Nämndbeslut 

Antagen i nämnd 2021-06-17 § 
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Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 

Förslag till beslut av nämnd 20/5 -2021 § 46 Dnr 2021-2 
1. Välfärdsnämnden beslutar att återemittera upprättat förslag till budget 2022 plan 2023–2024 med

konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan för att förvaltningen ska lämna fler
förslag på besparingar.

Förslag till beslut av nämnd 17/6 -2021 § Dnr 2021-2 
2. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 2023–2024 med

konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.

3. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2022.

Förslag till beslut av nämnd x/12 -2021 § Dnr 

4. Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsplaner och detaljbudget för 2022
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Nämndsordförande: Ulla Gustafsson (M) 

Förvaltningschef: Catarina Dunghed 

Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

Allmänt 

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2022, 

plan 2022–2023 i juni månad. Nämnderna har tid på sig 
från juni till december månad att arbeta med sin egen 
budget. 

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 2021 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 

utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska 
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan 
på verksamheten. 

Ansvarsområde 

En kortfattat beskrivning av nämndens ansvarsområde. 
Välfärdsnämnden samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd under 
sig. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. 

Ekonomi 

Ramförändring 

Tkr 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Nämnd, totalt driftsram 278 873 273 169 273 169 273 169 

Ramförändring mellan åren -1 240 -5 704

Varav löner/kapitalkostnad 1 894 

Effektiviseringskrav -3 000 -6 000

Utökning/minskning av ram 1 000 -1 000

Resursfördelning -1 534 1 296 

Varav flytt av verksamhet 400 

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

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel. ram. Nämnden har 

tilldelats 273 169 tkr i budgetram år 2022 med en ramförändring på 5 704 tkr.  

Välfärdsnämnden har ett effektiveringskrav på 6 000 tkr och samtidigt en prognosticerad utökad kostnad för 
ekonomiskt bistånd på 3 000 tkr. Det innebär totalt 9 000 tkr. Att vidta åtgärder för sammanlagt 9 000 tkr 
bedöms inte som möjligt att genomföra under året.  Nämnden äskar därmed 3 000 tkr för det utökade 
försörjningsstödet och därmed en ramförändring på -2 704 tkr. Nämndens nya preliminära ram uppgår då 
till 276 169 tkr. 

För nämnden blir konsekvensen av ett nekande av utökad budgetram att ytterligare besparingar behöver 
göras inom förvaltningen på motsvarande 5,4 årsarbetare. En minskning av 5,4 baspersonal utöver de 
indragningar som redan är föreslagna medför en lägre personaltäthet och därmed ytterligare påfrestningar 

på en redan hårt ansatt personalgrupp. I en verksamhet som varit tyngd av pandemin och nya arbetssätt 
riskerar en lägre personaltäthet att öka personalens stress.    

Resultaträkning 

Tkr 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

 2022 

Plan 

 2023 

Plan 

 2024 
Intäkter -58 907 - 38 867 -38 867 -x -x

Personalkostnader 225 989 219 075 213 655 x x 

Övriga kostnader 108 906 98 665 98 381 x x 
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Nettokostnad/ram 275 226 278 873 273 169 273 169 273 169 

Investeringsbudget 

Nedan presenteras investeringsbudget 2021, samt plan 2022–2023 för nämnden. 
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering, dels som reinvestering. Med reinvestering avses 

investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan 
syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En 
nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och 
ombyggnad.  

När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när 
investeringen aktiveras. 

Tkr 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Välfärdsnämnden 

Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 150 

Projekt 2333 Gemensamma inventarier 950 950 950 950 

Projekt 2335 ÄO Larm 100 100 100 100 

Projekt 2336 Inventarier MuSoLY Combine 100 100 100 100 

Summa investering 1 300 1 300 1 300 1 300 

Beskrivning av investeringar per projekt 
Nämnden sammanfattar investeringsbudgeten, projekt för projekt samt kortfattat beskriver 
investeringsobjekten.  Investeringar skall rangordnas i prioritetsordning.  

 Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr):
Avser hjälpmedel inom vård och omsorg.

 Projekt 2333 Gemensamma inventarier inom VoO, Stöd och IFO (950 tkr):
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO
verksamheterna. I budget 2021–2024 ligger renovering av Allégården och i nämndens investeringsbudget

ingår budget för möbler och övriga inventarier för 500 tkr/år.

 Projekt 2335 Larm (100 tkr):
Investering avser larm till ordinärt boende.

 Projekt 2336 Inventarier MuSoLy Combine (100 tkr):
Utveckling och implementering av system.

Verksamhetsförändringar 2022 
Här anges de verksamhetsförändringar som kommer att ske inom nämndens verksamhet under 2022. Om 
nämnden ökar jämfört med nuvarande verksamhet ska redovisning göras punktvis och varje del 
kostnadsberäknas var för sig. Konsekvensbeskrivningar ska göras av större verksamhetsförändringar som är 
av betydelse. 

Nr Tillkommande förändringar 2022 

1 Utökat ekonomiskt bistånd 3 000 

2 Utökning daglig verksamhet, 1,6 årsarbetare 770 

3 Lokal AF Munkedals torg 100 

4 Verksamhetssystem 250 

5 Resursfördelning hemtjänst 1 296 

Summa +5 416

Nr Förslag till anpassningar till prel. ram och omprioriteringar 2022 

6 Indragning habiliteringsersättning -250

7 Minskning av antalet omsorgsresor inom dagligverksamhet -500

8 
Indragning inom äldreomsorgen 3,6 årsarbetare. Sparet motsvarar 10 
årsarbetare varav 6,4 årsarbetare finansieras av statsbidrag 
Äldreomsorgssatsning UO09 anslag 4:5 

-5 500

9 Återtagning tillfällig utökning av ram 2021, personalsatsningar -1 000

10 Organisatoriska åtgärder -900

11 Minskning antalet teamledare, 2 åa -1 100
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12 Indragning av verksamhetspedagog inom LSS, 1 åa -600

13 Indragning av anhörigsamordnare, 0,8 åa -410

14 Indragning enhetschef inom hemtjänsten, 1 åa -700

15 Indragning kurator, 0,4 åa -300

16 Avveckling Träffpunkten -480

Summa -11 740

Nämndens förfogandepost 3 620 

       Nettosumma -2 704*

*Verksamhetsförändringen uppgår till -2 704 tkr nämnden äskar resterade 3 000 tkr. I grundförslaget är
ramminskning -5 704 tkr.

Beskrivning av tillkommande verksamhetsförändring 

1. Utökning ekonomiskt bistånd (3 000 tkr)
Enligt utfallet 2020 och prognosen för 2021 gör verksamheten försörjningsstöd en budgetavvikelse på -3000

tkr. Anledningen till underskottet är utanför förvaltningens påverkan och därför äskar nämnden
motsvarande summa till budget 2022. Nationellt ökar arbetslösenheten och då främst i grupper som står
längst från arbetsmarknaden. Utfallet för 2021–2022 är avhängt hur arbetsmarknaden utvecklas. En
förutsättning för att försörjningsstödet ska minska är att personer som står långt utanför arbetsmarknaden
får anställning både på reguljära arbetsmarknaden och inom den kommunala sektorn. Ansvaret kan inte
enbart vara Välfärdsnämndens utan här måste hela kommunen vara delaktiga med att skapa arbetstillfällen
och praktikplatser.

2. Utökning daglig verksamhet 1,6 ÅA (770 tkr)
Under 2021 har fler gynnande beslut inom daglig verksamhet LSS (Lagen och stöd och service) och
sysselsättning SoL (Socialtjänstlagen) tagits. Besluten innebär fler deltagare och med större omsorgsbehov

och arbetsgruppen inom daglig verksamhet behöver utökas med 1,6 årsarbetare för att kunna möta fler
deltagare.

3. Lokal AF Munkedals torg (100 tkr)
Ny lokal för verksamheterna Nött & Nytt och anhörigstödet (Träffpunkten) i gamla Arbetsförmedlingslokalen
på Munkedals torg medför en utökad kostnad för lokaler med 100 tkr per år.

4. Verksamhetssystem (250 tkr)
Avser tillkommande kostnader för Combine, mobilapp, digitalt avvikelsesystem samt nytt planeringsverktyg.
Den årliga kostnaden för de nya systemen uppgår till 1 327 tkr.

5. Resursfördelning hemtjänsten (1 293 tkr)

På uppdrag av Kommunfullmäktige har en översyn av resursfördelning inom äldreomsorgen skett för att
minska kostnadsnivån till liknade kommuner inom äldreomsorgen. Utgångspunkten för resursfördelningen
från kommunfullmäktige är tilldelning utifrån föregående års verkställda tid, nyttjandegrad och pris per
hemtjänsttagare som utgår från kommunens prissättning för LOV (Lagen Om Valfrihet). Kompensationen för
HSL (delegerad hemsjukvård) uppgår till 20% av verkställd SoL tid.

Nyttjandegraden inför 2022 sänks till 7,5 % då senaste rapporterat utfall för både 0–64 år och 65+ uppgick 
till totalt 7,5 % nyttjande av hemtjänst.   

Under 2020 uppgick snittiden för beviljade SoL timmar per brukare i hemtjänsten till 31 h/månaden (37). I 
liknande kommuner var beviljad tid endast SoL 29 h/månad (29) 2020, alltså närmar sig Munkedal liknande 

kommuner. 

Att verkställd (SoL och HSL) snittid per brukare är satt till 36 h/månad 2022 beror delvis på att hemtjänsten 
ser att behovet av hemtjänstinsatser under 2021 inte minskar i samma omfattning som tidigare år. I 
hemtjänstens budget för 2022 har hänsyn tagits till att antalet Särskilda boendeplatser i kommunen 
minskat. 

Resursbudget Budget     
2021 

Budget 
2022 

Nyttjandegrad demografi % 7,6 7,5 

Antal brukare 202 207 

Verkställd snittid per brukare/månad 36 36 

Antal budgeterade timmar 87 333 89 608 
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Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder 
Om nämndens tilldelade ram är i obalans, måste åtgärder vidtagas för att anpassa verksamheten till 
budgetramen. Dessa åtgärder skall redovisas punktvis/tabell och varje del kostnadsberäknas var för sig. 
Redovisning ska endast göras av förändringar av väsentlig betydelse. Effekten för året och planåren. Hel 
eller delårseffekt. Konsekvensbeskrivning av neddragning/omprioriteringen ska göras. 

För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 

6. Indragning av habiliteringsersättning (-250 tkr)
Idag betalar kommunen ut habiliteringsersättning till deltagare på daglig verksamhet LSS och SoL. Utöver
kommunens egen ersättning har det från och med 2019 även betalats ut habiliteringsbidrag från
Socialstyrelsen på 300–400 tkr årligen. Under dessa år har deltagare inom LSS erhållet dubbel
habiliteringsersättning, dels den kommunala, dels bidragsdelen. Indragningen med 250 tkr innebär att
brukarna enbart kommer få statsbidraget utbetalt som habiliteringsersättning till den nivå som ersättningen
låg på innan utökningen 2019.

Riskbedömning för brukare 
Ingen risk då nuvarande nivå på habiliteringsersättning bibehålls för de som har LSS beslut. Statsbidraget 
får inte användas för utbetalning av habiliteringsersättning till dem som har SoL-beslut. Deltagarna kan ha 
vant sig vid en högre nivå på habiliteringsersättning och det blir en risk då ersättningsnivån återgår till 
endast den kommunala nivån. En risk föreligger även om statsbidraget upphör i framtiden, då 
habiliteringsersättningen drastiskt skulle minska för brukarna. 

Riskbedömning för personalen 
Ingen förväntad påverkan på personalgruppen. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Kommunal habiliteringsersättning utbetalas enligt nuvarande nivå till de brukare som har SoL-beslut och 
sänks för dem med LSS-beslut. Nivån för den senare gruppen upprätthålls med statsbidraget 

7. Minskning av antalet omsorgsresor inom dagligverksamhet (- 500 tkr)
Under januari-mars 2020 hade daglig verksamhet en kostnad för omsorgsresor på drygt 250 tkr. Antalet
resor uppgick till cirka 280 enkelresor per månad. Kostnadsspannet för en enkelresa är mellan 50 kr och
1 400 kr per resa. Snittkostnaden per resa uppgår till 300 kr och egenavgiften är 30 kr/resa.

Besparingen innebär att deltagare inom daglig verksamhet som bor på något av kommunens särskilda 
gruppbostäder enligt LSS eller servicebostad utförs i egen regi av befintlig personal, alternativt att deltagare 
som har möjlighet går till dagliga verksamhet istället för att åka bil. Antalet enkelresor skulle minska från 

280 resor per månad till hälften, cirka 140 resor per månad.  

Behåller ordinarie transportleverantör till de deltagare som bor i ordinärt boende. 

Riskbedömning för brukare
De deltagare som går får hälsofrämjande vardagsmotion. De deltagare som inte kan gå själva eller 
tillsammans med personal erbjuds transport i egen regi. Känd personal som är utbildad och vana att möta 
målgruppen ansvar för transporten.  

Riskbedömning för personalen 
Fler medarbetar skulle kunna erbjudas heltid. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Tydlig kommunikation med brukare och anhöriga/gode män inför en förändring. 

8. Indragning inom äldreomsorgen (-5 500 tkr + 3 500 tkr riktat statsbidrag)
En minskning med 12 årsarbetare (åa) för att få kostnader i balans mot budget år 2021 samt en
budgetbesparing år 2022. Av dessa 12 åa är 3,6 åa en åtgärd för budgetbesparing år 2022. Övriga 8,4 åa
utgörs av övertalig personal. Övertaligheten har uppstått med anledning av minskat antal biståndsbedömda
timmar inom hemtjänsten samt färre antal SäBo platser vilket var en kostnadsminskning för att nå budget
2021.

Nämnden har ett sparkrav 5 500 tkr vilket motsvarar cirka 10 årsarbetare. För att undvika varsel av 

ytterligare 10 åa undersköterskor används stadsbidraget Äldreomsorgssatsningen för att behålla 6,4 åa av 
10 åa. Besparingen leder därför till ett varsel av 3,6 årsarbetare inför budget 2022 enligt ovan.  
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Budgetbesparingen kommer främst påverka området i Dingle, Svarteborg och Ekebacken. Dingle och 

Svarteborg slås samman till ett område och får en enhetschef och här kan vi se samordningseffekter då 
behovet av personalstöd varierar över dagen för de olika områdena. Även nattbemanningen ses över på 
Dinglegården som, efter omorganisationen kommer ha endast 14 SäBo platser från idag 28 platser inklusive 
korttidsavdelning. Besparingen kommer bli 1 vaken natt på huset, istället för som idag 2 stycken och 
stöttning kommer ske i samverkan med LSS-boende intill eller nattpatrullen. Efter korttidsavdelningen 
flyttas till Ekebacken minskas antal platser från 14 till 12 och detta resulterar också i minskat behov.   

Riskbedömning för brukare
På SäBo bedöms ingen risk att föreligga då antalet årsarbetare anpassas till den fastställda personaltätheten 
som gäller per boendeform. I hemtjänsten anpassas årsarbetare enligt antalet biståndsbedömda timmar. 
Det kan finnas en risk för att erfarenhet tappas i enskild verksamhet beroende på hur varslen hanteras. 

Riskbedömning för personalen 
Det finns en oro i personalgruppen kring hur varje medarbetare kommer att påverkas. Förändringen kan 
medföra en högre arbetsbelastning under perioden då verksamheten anpassas till nya scheman och rutiner. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Enhetscheferna ansvarar för att kartlägga och säkerställa kompetensbehovet på sin enhet. Enhetscheferna 
ansvarar för att bemanna verksamheten utifrån givna resursramar samt tillser att verksamheterna har 
hållbara scheman. Det innebär att det behöver finnas en kompetens gällande personaloptimering och 
förläggning av schema för att möjliggöra samverkan mellan verksamheter i syfte att erbjuda heltidstjänster. 

En kommunikationsplan angående övertalighet är upprättad. En separat risk och konsekvensanalys på 

arbetsbristen är gjord i samverkan med personalavdelningen.  

9. Återtagning tillfällig utökning av ram 2021, pesonalsatsning (-1 000 tkr)
Inför budget 2021 utökades Välfärdsnämndens budgetram tillfälligt med 1 000 tkr riktat för
personalsatsningar.

10. Omorganisatoriska åtgärder (-900 tkr)
Inom förvaltningen görs en översyn av uppdraget för enhetschefer, teamledare, administratörer och
planerare samt andra stödfunktioner för att åstadkomma effektiviseringsvinster.

11. Minskning av antalet teamledare, 2 åa (-1 100 tkr)

Enligt titulaturen finns det Teamledare som har andra uppgifter än vad som ska ingå, enligt framarbetat
material. Den administrativa delen som ligger i tjänsten kommer dras ner i de verksamheter delen är för
mycket enligt behoven.

Riskbedömning för brukare: 
Vi kan inte se någon påverkan för brukarna då det inte rör det brukarnära arbetet. 

Riskbedömning för personal: 
Risk för minskat stöd i arbetet gällande arbetsmetoder, kan orsaka merarbete för undersköterskor i 
respektive verksamhet. Administartivta uppgifter läggs tillbaka på enhetschefen.  

Åtgärder för att minimera riskerna: 

Göra noggrann bedömning hur mycket stöd som behövs och var tiden för förberedelser som krävs läggs. 
Enhetschef bör vara uppmärksam på gruppens behov och fördela resurserna efter behoven, ta tillvara på 
den tid som krävs och stötta upp och ge förutsättningar för utveckling. 

12. Minskning av verksamhetspedagog inom LSS, 1 åa (-600 tkr)
Idag finns tre verksamhetspedagoger inom LSS som är knutna till var sin enhet. I förslaget skall antalet

verksamhetspedagoger minskas med en årsarbetare för att bli två pedagoger totalt. Verksamhetspedagogen

ska ha ett verksamhets- och brukarperspektiv och stå för att den pedagogiska verksamheten följs och

utvecklas. De skall hjälpa den enskilde att hitta strategier och metoder att hantera sin vardag och utvecklas

samt vägleda och handleda personalen i det vardagliga arbetet. Ta del av och förvalta utbildningar och

andra kunskapshöjande insatser arbetsgivaren tillhandahåller. Planera och verka för adekvat

kompetensutveckling i verksamheten i dialog med enhetschef.

Riskbedömning för brukare 
Risken bedöms som relativt liten för brukaren under förutsättning att baspersonalen/stödassistenterna 

genomgår en generell kompetenshöjning för att kunna möta brukarnas behov. Den samordnande funktionen 

försvinner vilket ställer större krav på baspersonal för att ha ett övergripande perspektiv för individen och 

nätverket runt denne.  

Riskbedömning för personalen 
Mindre tillgänglighet initialt för personalen. Succesivt anställs stödpedagoger inom LSS och behovet av 
verksamhetspedagog bör då minska. För de kvarvarande pedagogerna blir uppdraget med 
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verksamhetsutveckling och utbildning större. Neddragningen förutsätter även att det finns enhetschefer på 

plats som kan arbeta nära personalen. Enhetschefsuppdraget inom LSS kan då inte vara så stort eller 
spretigt som det är idag. Om så inte är fallet förväntas neddragning av pedagoggruppen påverka personalen 
i liten utsträckning.  

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
De två verksamhetspedagogerna läggs under en enhetschef och arbetar på uppdrag från verksamheterna. 

13. Indragning av anhörigsamordnare, 0,8 åa (-410 tkr)
På förvaltningsnivå handlar ansvaret om att följa gällande lagstiftning, avsätta tillräckliga resurser för att
fullgöra de uppgifter som lagstiftningen anger. Det måste inte vara en anhörigsamordnare utan alla som
möter anhöriga i sitt dagliga arbete har ansvar att uppmärksamma dem, se deras behov och att ge stöd.

Riskbedömning för brukare: 

Om tillräckligt stöd inte ges till anhöriga kan det orsaka att de inte orkar arbetet i hemmet och söker plats 
på säbo tidigare, brukaren kan tappa livskvalitet om denne inte kan bo hemma så länge den önskar. 

Riskbedömning för personal: 
Ser ingen direkt risk för personal. 

Åtgärder för att minimera riskerna: 
Stötta enhetschefer och övriga medarbetare i hur de kan arbeta med anhöriga. Tydligt på hemsidan vart 
anhöriga kan vända sig när de behöver stöd, ev utse några namn som kan vara första mottagare för samtal 
som t ex demenssjuksköterskan. 

14. Indragning av enhetschef inom hemtjänsten,1 åa (-700 tkr)
Hemtjänstgrupperna Centrum, Yttre och Stale läggs under ansvaret hos en enhetschef, idag är grupperna
fördelade på två enhetschefer. Det blir ca 40 medarbetare i den enhetschefens ansvar.

Riskbedömning för brukare: 
Kan inte se att brukarna påverkas av denna förändring. 

Riskbedömning för personal: 
Fler medarbetare per chef innebär mindre tid för varje medarbetare. Risk finns att mer arbete läggs på 
undersköterskor i verksamheten som t ex att ringa in vikarier. Risk att enhetschefen har svårare att se varje 
medarbetare.  

Åtgärder för att minimera riskerna: 
Se över så det administrativa stödet är anpassat efter storleken på arbetsgruppen och enhetschefens behov, 
detta ska ingå i personalstaten enligt budget. 

15. Indragning kurator 0,4 åa (-300 tkr)
Riskbedömning för brukare
Möjligheten till icke biståndsprövad stödinsats från barnets födsel, riktat till föräldrar från familjebehandlare
knuten till Familjecentralen upphör. Konsekvensen kan bli större insatser på sikt, och kan sluta i
familjehemsplaceringar eller utredningshem barn och förälder.
Familjecentralen är en samverkan utifrån ett samverkansavtal mellan Utbildningsförvaltningen,
Välfärdsförvaltningen och VG regionen. Verksamheten kommer att förändras om ingen från socialtjänsten

medverkar i samverkan. Familjecentralen i Munkedal kommer inte leva upp till den samverkansform som
konceptet Familjecentral innebär.
Familjecentralen är den förebyggande insatsen som kommunen har för tidiga insatser, där konkret och
daglig samverkan mellan öppen förskoleverksamhet, MVC, BVC, och IFO föreligger.
Färre möjligheter till direkt kontakt via öppna förskolan till kurator

Riskbedömning för personal 
Konsekvenser för kuratorn är att tjänsten blir delad till att vara kvar på 40 % i familjecentralen och 40% i 
annan verksamhet, alternativt att kuratorn inte blir kvar och det blir svårt att rekrytera en 40% tjänst. 
Konsekvenser för de övriga i samverkan på familjecentralen så som personal från utbildningsförvaltningen, 
BVC samt MVC är att uppgifter så som samordningsansvar för familjecentralen, familjeförskola samt 
familjeutbildningar inte blir utförda eller måste utföras på en personal. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Att inte erbjuda enskilda samtal för föräldrar utan istället lägga tiden som är kvar i kuratorns tjänst i första 
hand på de gemensamma aktiviteterna så som öppna förskolan / familjeförskolan. 
Att erbjuda mindre tid för öppna förskolan samt familjeförskolan. 

16. Träffpunkten (-480 tkr)
Träffpunkten är en verksamhet som ej är lagstyrd. Aktiviteter riktade till kommuninvånare som är 65+år.
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Riskbedömning för brukare 

Möjlighet till social samvaro och aktivitet i denna form försvinner. Åtgärden berör 5–25 personer, 
deltagandet varierar beroende på aktivitet.  

Riskbedömning för personal 
En medarbetare behövs, omplaceras eller avvecklas. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Samverkan med frivilligorganisationer. Hjälpa deltagare att hitta andra sysselsättningar. 

Uppdrag från kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att Individ-och familjeomsorgen 
nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg.

Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma 
kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska 
genomföras inom under åren 2020–2024.

 Dessa uppdrag kommer att följas upp i MRP (kommunens mål och resursplan).  

Nämnduppdrag är också viktigt att beakta som har konsekvenser av budget 2022 och framåt. 

Enligt Kolada, se avsnittet Nyckeltal, har avdelning Individ och familjeomsorg sänkt kostnaderna från en 
nettokostnadsavvikelse på 17 mkr 2017 till en nettokostnadsavvikelse på 7 mkr 2019. Inom avdelningen 
Vård och omsorg har nettokostnadsavvikelsen däremot ökat, från 16 mkr 2017 till 20 mkr 2019.  

En del av besparingen på 6 mkr i budget 2022 är ett steg i att sänka kostnader inom äldreomsorgen. 

Verksamhetsmål 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. 

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen 

för detta år förskjuts något. Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. 

Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade 
till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 
nämnden senast i december. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att 
uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 

Vision 2025 

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

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka antalet språkträningsplatser för personer som uppbär 
försörjningsstöd som är i behov av språkträning för att bli självförsörjande. År 2022 

Mått: Alla som har behov av språkträning för att öka sina möjligheter till självförsörjning 
ska erbjudas sådan. Mål 
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2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

2.1 Verksamhetsmål: Vi ska öka brukarinflytandet År 2022 

Mått: Vi mäter antalet aktiviteter i förhållande till upprättad plan för brukarinflytande i 
verksamheterna. Mål 

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

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

År 2022 

Mått: Vi ska erbjuda 10 aktiviteter om året Mål 

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska källsortera utifrån givna förutsättningar. År 2022 

Mått: Antalet enheter som källsorterar ska vara 100% Mål 

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

2024. 

Sammantaget har välfärden en utmanande tid framför sig. Ekonomin i Sveriges kommuner och regioner 
försämras. Det blir fler yngre och äldre i samhället men relativt sett färre som betalar skatt. Det innebär att 
kommunerna måste klara av ett allt större uppdrag med mindre pengar.  

Samtidigt ökar invånarnas förväntningar och tjänsterna som erbjuds ska vara snabbare och enklare. 
Behovet av tydliga prioriteringar, innovativa lösningar och samarbete ökar för att säkra framtidens välfärd 
och en hållbar utveckling. Välfärdsnämnden behöver stabila långsiktiga förutsättningar för att undvika 
snabba och improviserade lösningar. En stor utmaning ligger i en åldrande befolkning i kombination med 

omställningen till nära vård, som innebär en sömlös vård mellan sjukhus, vårdcentral och kommun, vilket 
ska vara genomfört år 2027.  

Det demografiska trycket, framförallt det växande antalet äldre och yngre, ökar kravet på att den 
kommunala verksamheten effektiviseras. Verksamheterna måste arbeta med effektiviseringar som ger 

snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder exempelvis 
förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering möjliggör. Alla 
verksamheter behöver driva en utveckling som tillvaratar digitalisering i syfte att hantera ökade 
verksamhetsvolymer med mindre resurser utan att kvaliteten försämras. Ett bättre utnyttjande av teknikens 
och digitaliseringens möjligheter ger möjlighet till att använda befintliga resurser mer effektivt.  

Omställningen till en god och nära vård syftar till (SOU 2020:19) är att utveckla en modern, jämlik, 
tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård som är hållbar över tid. Kommunernas roll som 
sjukvårdshuvudmän kommer att lyftas fram och fokus flyttas från slutenvård till primärvård. I samband med 
detta arbete breddas begreppet primärvård till att också innefatta den kommunala hälso- och sjukvården.  

I det framtida arbetet med omställningen är samverkan mellan huvudmännen avgörande för att på bästa, 
effektivaste och patient säkraste sättet kunna utföra en god och säker vård. När hälso- och sjukvård utförs i 
hemmet medför det att specifika kunskaper och kompetenser måste finnas hos utförarna. Den kommunala 
hemsjukvården kommer därmed att ha samma kvalitetskrav, samma behov av resurs- och kompetensbehov 
som hälso- och sjukvård utförd av regionen.  Omställningen till en mer nära vård kommer att förändra och 
öka de kommunala insatserna. Primärvårdsreformen och ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 
träder i kraft den 1 juli 2021. Enligt utredningens målsättning ska hela denna omställning vara genomförd 
2027. För att kunna möta framtidens utmaningar och möjligheter gällande omställningen till God och Nära 
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vård, krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete på micro, meso och macro nivå. En viktig del handlar om 
att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. 

Arbetslösheten och kostnaderna för försörjningsstöd förväntas att fortsätta öka och tendenserna i samhället 
visar att det kommer att vara över en tid. Försörjningsstödets utveckling hänger ihop med 

arbetsmarknadens utveckling samt vilka kompetenser arbetsmarknaden har behov av. För att få lägre 
kostnader för försörjningsstöd krävs att det finns så kallade enklare arbeten för dem som saknar utbildning 
för kvalificerade jobb. Andelen hushåll med försörjningsstöd beräknas öka kommande år, dels beroende på 
att nyanlända går ut ur sin etablering och dels för att bristen på enklare arbeten är större.  

Många av de som söker försörjningsstöd står långt från arbetsmarknaden och kräver fler riktade insatser för 
att bli anställningsbara.  

Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med samarbete och samverkan kring den 
gemensamma klientgruppen och målet med minskat försörjningsstöd. Genom att öka antalet 

arbetsmarknadsanställningar i kommunens verksamheter ger vi fler människor en viktig arbetslivserfarenhet 
som i sin tur kan hjälpa dem uppnå egen försörjning. Vi ska fokusera på att bryta bidragsberoende bland 
annat genom heltidsaktivering där krav ställs på individer att aktivt delta i insatser efter egen förmåga.  

Det fortfarande pågående Corona-utbrottet kan komma att få långtgående effekter i samhället på lokal, 

nationell och global nivå. Vilka konsekvenser detta kan leda till för välfärdnämndens verksamhet de 
kommande åren är inte möjligt att beräkna.  

Våld i nära relationer ökar enligt en bedömning för landet i stort i spåren av covid-19. Den ekonomiska 
konsekvensen kan medföra ett utökat behov av placeringar samt skyddat boende. Regeringen gör en 

satsning i form av generella statsbidrag för att förstärka kommunernas arbete för återfallsförebyggande 
insatser mot våld i nära relationer, exempelvis behandlingsinsatser för att få personer som utövar våld mot 
närstående att förändra sitt beteende.  

Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i kommunen ska 
ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal. 

Riktade statsbidrag  
I spåren av pandemin har regeringen anslagit kommunerna ett antal riktade statsbidrag för att höja 
kvaliteten inom vård och omsorg. En osäkerhet finns kring flera riktade statsbidrag vilket påverkar 

möjligheterna för nämnden att planera och prognostisera de ekonomiska förutsättningarna. Riksdagen kan 
besluta om nya statsbidrag under löpande budgetår.  

Äldreomsorgssatsningen; En ny permanent möjlighet till riktat statsbidrag införs för en långsiktig bred 
satsning. Kommunens tilldelning uppgår till 5,2 mnkr per år efter befolkningsstorlek. Bidraget får användas 

till ökad bemanning, kvalitet i omsorgen, för att främja ett hållbart arbetsliv inom omsorgen, för kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte, ökad kunskap och kompetens inom äldreområdet, för att öka antalet platser i särskilt 
boende (vård- och omsorgsboende) och antalet bostäder för äldre personer på den ordinarie 
bostadsmarknaden och för att stödja och utveckla anhöriga och närståendes insatser.  

Arbetsmiljö – återhämtningsbonus; För att förbättra arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal anslår 
regeringen 195 mnkr för 2021 respektive 650 mnkr per år för 2022 och 2023.  Detta sker genom förbättrad 
arbetsmiljö, nya arbetssätt och arbetstidsmodeller. Kommunernas tilldelningsvillkor för bonusen framgår 
inte. En möjlig fördelningsgrund mellan kommunerna kan därmed bli efter i vilken omfattning pandemin 
drabbat respektive kommun.  

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen; Under två år 2021–2022 anslår regeringen 31 mnkr. 
Satsningen riktas för att förbättra yrkessvenska hos personal inom vård äldreomsorgen, till exempel 
vårdbiträden och undersköterskor. Fördelningsgrund mellan kommunerna framgår inte. Utbildningen sker 
inom Komvux.  

Nyckeltal 
Övergripande nyckeltal som ger en bild av verksamheten. Kostnadsmässigt, kvalitet, personal, faktaantal 
skolor/boenden/timmar mm. 

Utgår från Kolada. Släpar ett år på vissa dock visar trend. 

Individ och familjeomsorg 2017 2018 2019 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, (%) 

Liknande kommuner IFO 25,5 25,5 15,0 
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Munkedal 90,4 72,6 35,0 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, tkr 

Liknande kommuner IFO 10 000 11 000 7 000 

Munkedal 27 000 25 000 15 000 

 Äldreomsorg 2017 2018 2019 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

2,6 3,2 1,5 

Munkedal 13,8 16,2 14,9 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, tkr 

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

4 000 5 000 2 000 

Munkedal 20 000 23 000 22 000 

 LSS 2017 2018 2019 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) Liknande kommuner LSS 0,4 0,6 -0,5

Munkedal 0,3 0,6 -1,5

Befolkningsprognos inom verksamhetsområde 

Målgrupp 
Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

65–79 år 1 938 1 936 1 918 1 875 1 870 

80–89 år 589 595 616 667 705 

90-W år 130 141 144 148 150 

Prognos befolkning 65+ 2 657 2 668 2 677 2 690 2 725 

0–64 år 7 925 7 962 8 003 8 040 8 020 
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Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Avdelning Vård och äldreomsorg
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Belagda platser per Särskilt boende
Allégården 1 – Totalt 30 platser

• 30 platser alla med en demensproblematik. 28 personer av 30 är över 80 år, varav 10 över 90 år.

Allégården 2 – Totalt 24 platser

• 24 platser, alla med en demensproblematik. 16 personer är över 80 år, varav 9 över 90 år.

Ekebacken – Totalt 16 platser

• 9 platser varav en med demensproblematik och 7 personer över 80 år, varav 4 över 90 år.

Sörbygården – Totalt 27 platser

• 27 platser varav 14 med demensproblematik och 25 personer över 80 år, varav 12 över 90 år. 

Dinglegården – totalt 14 (30)

• 7 platser säbo och 9 rum korttids, varav 7 kan dubbel-beläggas. 5 personer över 80 år, varav 4 över 90 år.

Procent med demensproblematik

• 96  belagda platser varav 69 personer med demensproblematik =72 %

Procent med över 80 år

• 96 belagda platser varav 81 personer över 80 år =84%

• 96 belagda platser varav 39 personer över 90 år=41%
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Bistånd / hemtjänsten per område

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Centrum

Antal 56 55 52 49 45

Egenvård 36 59 54 64 68

Beviljad hemtjänst 1767 1508 1108 1288 1134

Totalt 1803 1572 1162 1352 1202

Stale

Antal 26 28 25 25 28

Egenvård 12 12 12 2 48

Beviljad hemtjänst 946 863 735 762 843

Totalt 958 875 747 764 898

Ytter

Antal 45 45 45 44 43

Egenvård 51 50 44 40 10

Beviljad hemtjänst 1472 1492 1356 1542 1295

Totalt 1523 1542 1400 1582 1328
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Forts.hemtjänsten per område

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Dingle

Antal 33 36 33 32 56

Egenvård 26 31 30 30 50

Beviljad hemtjänst 1011 943 981 920 1588

Totalt 1037 974 1011 951 1647

Hällevadsholm

Antal 24 23 26 24

Egenvård 18 20 17 18

Beviljad hemtjänst 706 689 733 675

Totalt 724 709 750 693

Hedekas

Antal 32 31 30 31 32

Egenvård 10 10 10 10 10

Beviljad hemtjänst 886 876 818 960 1084

Totalt 896 886 828 970 1095
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Hemtjänsten

Beskrivning av hemtjänsttimmar maj 2021:
• En minskning av hemtjänsttimmarna med 29 tim.

• Antal brukare 204 st (209st) Genomsnittsbeviljade
timmar enligt SoL: 31,2 exkl. HSL (föregående månad
27,8)

• Egenvårdsuppdrag – systemfel vid uttag av statistik.
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Övrig information från bistånd
Bo listan:

• Inga lediga platser på SÄBO. 7 platser på Ekebacken (intagningsstopp).

• 1 personer på listan som är beviljade SÄBO

• 1 person väntar på överflyttning från ett SÄBO till ett annat.

Nya ansökningar SÄBO:

• 2 st i maj  (4)  1 st väntar på korttiden (inflytt under juni), 1 st väntar hemma

• 1 på Ekebacken önskar Dingle, vilket träder i kraft efter sommaren

Beviljade beslut: under redovisad månad (historik föregående månad)

• Korttid: 16 st (Föregående månad: 11)

• Säbo: 1 st (Föregående månad: 7)

• Växelvård: 1 st (Föregående månad: 2).

”Trygg och säker utskrivning” – Inga betaldagar.

• Kommer under våren uppdatera kommunala rutiner i alla verksamheter – utveckla samarbetet internt runt SAMSA och Sip -
Samordnad Individuell Plan.

• Psykiatriavdelningarna har stora svårigheter i planeringsarbetet och samarbetet i SAMSA samt rutinerna i lagen om trygg och
säker utskrivning. Detta har dock inte lett till betaldagar.

• Kontakt är tagen med ny chef för Öppenpsykiatriska mottagningen i Munkedal – för omtag när det gäller samverkan kring
SAMSA.

• Utvecklingsarbete med mål att ta hem alla den dag då de är utskrivningsklara. (detta arbete har förstås påverkats av Covid-19)

FÖRENKLAD utskrivning

• Fortsätter – inneburit mycket avvikelser men inga betaldagar. Ett fantastiskt samarbete med vårdcentral och våra olika
tvärprofessioner internt och externt.
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Avdelning Stöd
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IFO
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Ekonomiskt bistånd 2021
Ekonomiskt 
bistånd 2021

Etablering Totalt antal 
Månad Antal hushåll Summa total Varav unga vuxna Summa Antal hushåll Summa barn 0-17 år

Januari 116 952 700 24 151 308 2 28 842 62
Februari 125 956 783 30 234 845 2 24 015 63
Mars 132 1 138 886 32 237 511 1 57 163 71
April 132 1 073 085 29 199 639 1 3 295 71
Maj 127 1 020 892 33 240 014 1 5700 66
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
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Ekonomiskt bistånd 2020
Ekonomiskt 
bistånd 2020

Etablering Totalt antal barn 0-17

Månad Antal hushåll Summa total
Varav unga 

vuxna Summa Antal hushåll Summa i samtliga hushåll
enl Socialstyrelsen

Januari 119 1 062 983 14 126 609 6 42 958 81
Februari 113 877 500 18 122 747 8 44 477 77
Mars 121 1 055 321 21 159 765 7 49 162 76
April 120 1 097 113 22 180 374 4 13 559 82
Maj 120 948 182 26 188 882 2 9 509 75
Juni 140 1 225 598 35 278 656 2 9 146 88
Juli 148 1 196 112 45 318 004 5 20 042 88
Augusti 113 837 133 22 137 113 2 35 461 93
September 111 953 408 22 195 081 0 0 67
Oktober 111 904 077 24 164 860 3 18 411 65
November 103 935 499 23 190 310 0 0 63
December 123 1 109 294 29 235 029 1 15 032 66

51



Ekonomiskt bistånd 2019

Ekonomiskt
bistånd 2019 

Etablering
Totalt antal barn 0-
17

Månad Antal hushåll Summa total Varav unga vuxna Summa Antal hushåll Summa i samtliga hushåll
enl Socialstyrelsen

Januari 79 699 443 11 82 300 15 101 102
Februari 80 657 496 13 89 894 9 79 829
Mars 85 688 185 16 129 093 16 146 046
April 96 766 795 15 114 538 17 141 599
Maj 93 785 404 13 96 526 18 149 633 64
Juni 98 837 207 15 108 217 17 141 819 59
Juli 101 775 379 15 108 460 17 136 597 63
Augusti 89 688 055 12 80 307 15 139 790 76
September 97 754 921 15 87 327 21 156 969 74
Oktober 114 1 020 400 13 89 241 12 99 016 84
November 100 902 643 14 100 978 10 48 041 86
December 113 1 051 343 19 139 247 11 50 439 77
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Tack för 
uppmärksamheten
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-01 Dnr: VFN 2021-000005 

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut för maj 2021 

Förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 

2021-05-01 – 2021-05-31. 

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4, att beslut fattade enligt 

välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande 

möte. 

Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut under 

perioden 2021-05-01 – 2021-05-30.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Kristina Nyckelgård 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Registrator 
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Välfärdsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-01 – 2021-05-31 

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2021-05-27 3050 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta i ärenden om ekonomiskt

försörjningsstöd för perioden 2021-

04-01 -- 2021-05-12.

Jane Sörensen 

2021-05-27 3049 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Familjerätt för perioden 2021-04-

01 -- 2021-05-12.

Jane Sörensen 

2021-05-27 3048 I Välfärdsförvaltningen Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Uppdragstagare för perioden

2021-04-01 -- 2021-05-12.

Jane Sörensen 

2021-05-26 3040 I Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Beslut i Välfärdsnämndens

myndighetsutskott extra möte

2021-05-25 §§ 91-93

Monica Nordqvist 

2021-05-10 3002 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Besluta om insatser bistånd under

perioden 2021-04-01 -- 2021-04-

31. Avseende hemtjänst,

korttidsboende, trygghetslarm,

boendestöd mm.

Elise Andersson 
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Datum 

2021-06-01 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2021-05-06 2995 EXP Välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2020-09-24 § 62 

- Beslut i Välfärdsnämndens

myndighetsutskott 2021-05-06 §§ 

73-90.

Monica Nordqvist 
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