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Sammanträdesdatum

2019-03-26
Plats och tid

Kommunhuset Forum, tisdagen den 26 mars 2019
kl. 09.00-15.00. Ajournering 12.10-13.00

Beslutande

Johnny Ernflykt (M)
Linda Wighed (M)
Glenn Hammarström (M)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD) ersätter Tony Hansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Louise Skaarnes (SD)
Sophie Bengtsson (S)
Erik Färg (S)
Bjarne Fivelsdal (V)
Lovisa Svensson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP) närvarande t.o.m. kl. 11.30 § 30

Övriga
närvarande

Anders Haag, tf. förvaltningschef
Josefine Hermansson, ekonom § 24
Helena Täcklebo, områdeschef Arbetsmarknadsenheten § 28
Elise Andersson, enhetschef bistånd § 29
Pia Settergren, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 31-32
Monica Nordqvist, sekreterare

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Karl-Anders Andersson (C)
Kommunhuset Forum dagen den 2 april 2019 kl. 12.45

Sekreterare

………………………………………………………….
Monica Nordqvist

Ordförande

…………………………………………………………
Johnny Ernflykt (M)

Justerande

………………………………………………………….
Karl-Anders Andersson (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 22-32
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Sammanträdesdatum

2019-03-26
§ 22
Förändring av ärendelistan / Initiativärende

Initiativärende från Christoffer Wallin (SD); att ge uppdrag till förvaltningen att
utreda om det finns underlag för ett trygghets/serviceboende i kommundelarna.
Ärendet hanteras som nummer 4 på ärendelistan.
Beslut
*

Justerandes sign

Välfärdsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan efter tillägg
enligt ovan.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-26
§ 23

Dnr VFN 2019-2

Val av ny ersättare till välfärdsnämndens myndighetsutskott
Sammanfattning
Marko Pasanen (SD) har inkommit med avsägelse gällande samtliga sina
kommunala förtroendemannauppdrag, däribland ledamot i välfärdsnämnden och
ersättare i välfärdsnämndens myndighetsutskott.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 § 22 att som ny ledamot efter Marko
Pasanen (SD) välja Linn Hermansson (SD) som ny i ledamot till
välfärdsnämnden och att efter Linn Hermansson (SD) välja Louise Skaarnes (SD)
som ny ersättare i välfärdsnämnden.
Marko Pasanen har även uppdrag som ersättare i välfärdsnämndens
myndighetsutskott, vilket gör att välfärdsnämnden har att utse ny ersättare för
uppdraget.
Beredning
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-03-13
Yrkande
Christoffer Wallin (SD): föreslår Linn Hermansson (SD) som ersättare i
välfärdsnämndens myndighetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallin (SD) yrkande och finner att
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar att välja Linn Hermansson (SD) som ny ersättare
i välfärdsnämndens myndighetsutskott.

Expedieras
Linn Hermansson (SD)
Förtroendemannaregistret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-26
§ 24

Dnr VFN 2019-55

Ekonomisk månadsrapport för februari 2019
Sammanfattning
Månadsrapporten för februari 2019 visar en helårsprognosavvikelse mot budget
på –14 600 tkr för välfärdsförvaltningen 2019.
De största avvikelserna ligger på verksamheterna hemtjänst och LSS.
Beredning
Ekonomens tjänsteskrivelse 2019-03-14
Månadsrapport februari 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
*

Välfärdsnämnden noterar informationen om ekonomisk månadsrapport till
och med februari 2019 för välfärdsförvaltningen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden beslutar att notera informationen.
Beslut
*

Välfärdsnämnden noterar informationen om månadsrapport för
välfärdsförvaltningen till och med februari 2019.

Expedieras
Ekonom välfärdsnämnd
Tf förvaltningschef
Avdelningschef IFO
Tf. avdelningschef Stöd
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-26
§ 25

Dnr VFN 2019-54

Uppdrag – utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Sammanfattning
Kommunen är skyldig att tillhandahålla en adekvat boendeform för de individer
som omfattas av LSS. Vid 18 års ålder har man, enligt 9 § punkt 9 LSS, rätt till
ett eget boende som vuxen.
För att kunna möta framtida behov behövs en strategisk plan för kommunens
olika boendeformer inom LSS. Förvaltningen gjorde därför under 2018 en
utredning av framtida behov av LSS boendeplatser. Prognosen visar att
Munkedals kommun har ett behov av att tillskapa fler platser inom
boendeformen gruppboende. Då gruppboenden är svåra att tillskapa i redan
befintligt bostadsbestånd och ingen av de nuvarande boenden går att utöka
landar utredningen i att det kommer att kräva nybyggnation.
Förvaltningen ser att en fördjupad utredning kring utformning/inriktning, storlek,
placering och kostnader för nybyggnation samt driftkostnader för eventuell ny
gruppbostad enligt LSS behöver göras.
Beredning
Tf avdelningschef Stöds tjänsteskrivelse 2019-02-05
Utredning Bostadsstrategier särskilda boenden LSS 2018-10-22
Förvaltningens förslag till beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med en
fördjupad utredning kring utformning/inriktning, storlek, placering och
kostnader för nybyggnation samt driftkostnader för eventuell ny
gruppbostad enligt LSS.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med en
fördjupad utredning kring utformning/inriktning, storlek, placering samt
kostnader för nybyggnation samt driftkostnader för eventuell ny
gruppbostad enligt LSS.

Expedieras
Tf. förvaltningschef omsorg
Tf. avdelningschef Stöd
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-26
§ 26

Dnr VFN 2019-64

Initiativärende Christoffer Wallin (SD) – Uppdrag till förvaltningen att
utreda möjligheten att inrätta trygghetsboende/serviceboende i
Munkedals kommundelar
Christoffer Wallin (SD) har inlämnat initiativärende på dagens möte och yrkar
enligt följande;
”Sverigedemokraterna har länge velat se ett ärende som ser över hur våra
äldres behov ser ut i Munkedal. Våra äldre är de som har byggt upp vårt
välfärdssamhälle och vi vill att deras behov och önskemål skall bli tillgodosedda
på bästa sätt. Sverigedemokraterna har diskuterat frågan med Partier i nämnden
och funnit samförstånd i frågan.
Förslag till beslut:
Välfärdsnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
en utredning där man utreder om det finns underlag för trygghets/serviceboende
i våra kommundelar”
Beredning
Christoffer Wallins (SD) skrivelse (delges på mötet)
Yrkande
Karl-Anders-Andersson (C) och Fredrik Olsson (MP): Bifall till Christoffer Wallins
(SD) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande samt
Karl-Anders Anderssons (C) och Fredrik Olssons (MP) bifallsyrkande och finner
att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar att behandla ärendet på dagens möte.

*

Välfärdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en
utredning där man utreder om det finns underlag för trygghets/
serviceboende i kommundelarna.

Expedieras
Förvaltningschef omsorg
Avdelningschef Vård och omsorg
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr VFN 2019-57

Ansökan om utökning av välfärdsnämndens budgetram och tillfällig
extra tilldelning, gällande bostad med särskilt stöd LSS
Sammanfattning
Kommunstyrelsens myndighetsutskott beslutade 2018-10-17 § 197 att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda och verkställa ett beslut om bostad med
särskilt stöd enligt LSS på hemmaplan. Förvaltningen återkom med
kostnadsberäkning till välfärdsnämndens myndighetsutskott 2019-02-06 § 15.
Välfärdsnämndens myndighetsutskott beslutade att verkställa bostad med
särskilt stöd enligt LSS på hemmaplan.
I beslutsunderlaget framgick att för att kunna verkställa beslutet på hemmaplan
måste verksamheten anpassas. Anpassningen består i att förstärka resurserna
för befintligt gruppboende för att kunna verkställa beslutet om insatsen bostad
med särskils service för vuxna enligt LSS 9:9. Boendet behöver förstärkas med
en verksamhetspedagog, två stödpedagoger samt utökad grundbemanning med
två stödassistenter. Syftet är att höja grundbemanningen på boendet och öka
kompetensen inom psykiatri. I den fastighet som verksamheten bedrivs idag
behöver resurserna förstärkas i form av utbyte av befintliga fönster till
okrossbara fönster. Till dess anpassningarna är utförda kommer köp av plats
behövas göras.
Beredning
Tf. förvaltningschef och ekonomichefs tjänsteskrivelse 2019-01-29
Förvaltningens förslag till beslut
*

Välfärdsnämndens beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens äskande av en utökad ram om 3 064 000 kr/ år i
driftsbudget med start 2020.

*

Välfärdsnämndens beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget
2019.

*

Välfärdsnämndens beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats
under övergångs- och inskolningsperiod.

*

Välfärdsnämndens beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
förvaltningens äskande av en tilldelning om 145 000 kr anpassning av
fastighet.

Yrkande
Karl-Anders Andersson (C): yrkar att nämnden avslår förvaltningens förslag och
återremitterar ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens möte i
april, återkomma med en redovisning av verksamhetens totala kända framtida
behov samt förslag på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-26
forts. § 27
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande och finner
att välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandet.
Beslut
*

Välfärdsnämndens beslutar att avslå förvaltningens förslag.

*

Välfärdsnämndens beslutar att återremittera ärendet och ger förvaltningen i
uppdrag att till nämndens möte i april, återkomma med en redovisning av
verksamhetens totala kända framtida behov samt förslag på en tillhörande
åtgärdsplan och kostnadsberäkning.

Expedieras
Tf Förvaltningschef välfärdsförvaltningen
Maria Länström, Tf. avdelningschef Stöd
Arijana Karamehmedovic, enhetschef LSS
Josefine Fredriksson, Ekonom välfärdsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-26
§ 28

Presentation av Arbetsmarknadsenhetens (AME) verksamhet
Sammanfattning
Arbetsmarknadsenheten har som syfte att få fler personer i arbete och färre som
har offentlig försörjning. Verksamheten har i huvudsak två inriktningar, daglig
verksamhet SoL/LSS samt Jobbcentrum.
Områdeschefen informerar om de olika verksamheternas inriktning och vilka
samarbetspartner som deltar i arbetet, såsom Arbetsförmedling, Individ- och
familjeomsorg, Kunskapens hus med flera.
Nämnden delges även statistik över hur arbetslösheten ser ut i Munkedals
kommun i jämförelse med närliggande kommuner, Västra Götalands län och
riket totalt.
Beredning
Områdeschefens presentation
Beslut
*

Justerandes sign

Välfärdsnämnden noterar informationen.

Utdragsbestyrkande
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2019-03-26
§ 29

Månadsrapport - Statistik gällande avdelningarna vård och äldreomsorg,
stöd, individ och familjeomsorg samt biståndsenheten
Tf. förvaltningschef redovisar en gemensam månadsrapport som upprättats av
förvaltningarna Vård och äldreomsorg, Stöd, Individ- och familjeomsorg samt
Biståndsenheten, i statistikform gällande beviljade insatser. Månadsrapporten
beskriver följande;
Vård och äldreomsorg:
-Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad i jämförelse från år 2015 till och
med februari 2019.
-Delegerade hälso- och sjukvårdstimmar till hemtjänst per månad i jämförelse
från år 2015 till och med februari 2019.
-Hemtjänst beviljad tid, verkställd tid och budget i månadsvis jämförelse från år
2018 till och med februari 2019.
-Antalet brukare per månad inom hemtjänsten med hemtjänstinsatser i
månadsvis jämförelse från år 2015 till och med februari 2019.
- Antal korttidsdygn per månad i jämförelse från år 2017 till och med februari
2019.
-Kölista till särskilt boende omsorg/demens samt hur länge de väntat, per
månad i jämförelse från år 2018 till och med februari 2019.
Avdelning Stöd:
-Verkställda beslut och timmar inom socialpsykiatrin gällande stödboende,
boendestöd, kontaktperson, sysselsättning och boende, i månadsvis jämförelse
från år 2018 till och med februari 2019.
-Verkställda beslut inom LSS gällande daglig verksamhet, boende barn, personlig
assistent och särskilt boende, i månadsvis jämförelse från år 2018 till och med
februari 2019.
-Verkställda beslut inom LSS gällande ledsagare, kontaktfamilj, avlösarservice,
korttidsvistelse och korttidstillsyn, i månadsvis jämförelse
från år 2018 till och med februari 2019.
Avdelning Individ och familjeomsorg:
-Totalt antal placerade barn i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med
februari 2019.
-Egna familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med februari
2019.
-Köpta familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med februari
2019.
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-26
forts. § 29

-Barn placerade på Hem för vård och boende (HVB) i månadsvis jämförelse
under åren 2015-2018.
-Köp av plats för vuxna år 2018.
Biståndsenheten
Biståndsenheten gör bedömning och fattar beslut om ansökt bistånd främst för
tre målgrupper, personer som omfattas av LSS, socialpsykiatri (de personer som
är inskrivna i öppenpsykiatrin) samt vård och äldreomsorg.
Statistiken för biståndsenheten avser beviljade beslut om bistånd i form av
hemtjänst avseende ovanstående målgrupper under januari- februari 2019.
Därutöver redovisas en sammanställning över andra beviljade insatser.
Beredning
Gemensam månadsrapport/statistik per avdelning inom välfärdsförvaltningen.
Beslut
*

Justerandes sign

Välfärdsnämnden noterar informationen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-26
§ 30

Dnr VFN 2019-9

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Redovisning har upprättats över beslut fattade enligt välfärdsnämndens
delegationsordning som antogs 2019-01-10 § 4.
Förteckningen redovisar beslut tagna under perioden 2019-01-01 – 2019-02-28.
Beredning
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-09
Förteckning över tagna beslut perioden 2019-01-01 – 2019-02-28
Förvaltningens förslag till beslut
*

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
fattats under perioden 2019-01-01 – 2019-02-28.

Expedieras
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr VFN 2019-25

Redovisning av Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektor
Omsorg år 2018
Sammanfattning
Ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller en struktur för
att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten samt vad, hur
och när uppföljning och utvärdering ska göras. Det är ett verktyg som ska finnas
för att kunna säkra kvaliteten. Ledningssystemet ska vara ett stöd för ledningen
att göra verksamheten säker och för att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt
sätt. Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet fastställs och personalen görs
delaktig i kvalitetsarbetet.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskriver hur kvalitetsarbetet
ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren (enligt hälso- och sjukvårdslagen,
HSL) och den som bedriver socialtjänst (enligt Socialtjänstlagen, SoL) som ska
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Den som bedriver socialtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller verksamhet
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bör varje år
upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och vårdgivaren (HSL) skall varje
år upprätta en sammanhållen patientsäkerhetsberättelse. Munkedals kommun
har för året 2018 beslutat att upprätta en gemensam berättelse för kvalitet och
patientsäkerhet. Innehållet i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ska ge
svar på hur det systematiska och fortlöpande kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits och
planeras samt vilka resultat som uppnåtts.
Beredning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse
2019-02-05
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2018
Förvaltningens förslag till beslut
*

Välfärdsnämndens beslutar att godkänna upprättad Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse år 2018.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Välfärdsnämndens beslutar att godkänna upprättad Kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse år 2018.

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-26
forts. § 31
Expedieras
Kvalitetsutvecklare Välfärdsförvaltningen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-26
§ 32

Utbildningspass – Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen
Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar nämnden om intentionerna i
Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen, för att ge nämnden
kunskap om det kommunala ansvaret, vårdgivarens skyldigheter, och vad som
krävs för att följa båda lagstiftningarnas krav.
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2018-2020 reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen. Detta avtal är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt
sig bakom och ska tillämpa.
Information ges även om det omfattande patientsäkerhetsarbete som bedrivs
och medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvarsområde.
Beredning
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas presentation
Beslut
*

Justerandes sign

Välfärdsnämnden noterar informationen.
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