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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Välfärdsnämnden 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, torsdagen den 16 juni 
2022 kl 09:00-13:20 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) 
Lars Östman (M) ersätter Christina Tedehag (M) 
Mathias Johansson (SD), 1:e vice ordförande 
Linn Hermansson (SD) 
Jan Petersson (SD) ersätter Louise Skaarnes (SD) 
Regina Johansson (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Maria Sundell (S) 
Karl-Anders Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Erik Färg (S) ersätter Fredrik Olsson (KD) 

Karin Blomstrand (L) 

Övriga närvarande Johanna Eklöf, förvaltningschef välfärdsförvaltningen 
Karolina Christensen, avdelningschef Vård och omsorg 
Josefine Fredriksson, förvaltningsekonom 
Niklas Borg, avdelningschef Stöd samt Individ och 
familjeomsorg §§ 48-58 
Elise EK, enhetschef särskilt boende § 47 
Sara Karlsson, enhetschef särskilt boende § 47 
Claes Stark, enhetschef särskilt boende § 47 
Lisa Jonsson, enhetschef hemtjänst §47 
Jackie Evensson, enhetschef hemtjänst § 47 
Maria Nivard Olsson, enhetschef hemtjänst § 47 
Elin Råhnängen, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 52 
Malin Petzäll, HSL-chef § 52 
Wivi-Anne Wiedemann, verksamhetsutvecklare § 53,54 
Åke Lindström, projektledare § 57 
Christer Knutsson, personalutvecklare HR § 57 

Personalföreträdare: Jennifer Stigson, Kommunal §§ 46-56, 
58 

Justerare Linn Hermansson (SD) 

Justering sker Digital justering, måndag den 20 juni 
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§ 46 Dnr 2022-000026 

Fastställande av ärendelista 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ärendelista är upprättad. Välfärdsnämnden ska besluta om ärendelistan kan 
fastställas enligt förslaget. 

Ärendelistan har kompletterats med ett ärende, Förlängning av samverkansavtal 
avseende ungdomsmottagning som lägg till som § 58 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan med tillägg av § 58. 
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§ 47 Dnr 2022-000010  

Information från verksamheter: vård och omsorg - 
hemtjänst och särskilt boende 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefer från särskilt boende och för hemtjänsten kommer och presenterar och 
berättar kring sina verksamheter.  

Underlag för information 
Muntlig presentation från enhetschefer särskilt boende och hemtjänst. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att notera informationen. 
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§ 48 Dnr 2022-000024  

Ekonomisk uppföljning maj 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för maj visar prognosavvikelse mot budget på helår om - 8 100 tkr för 
välfärdsnämnden.  

Försörjningsstödet har minskat jämförelse med tidigare månader, i maj utbetalades  
831 tkr, i april 911 tkr. 

Utfallet för hemtjänsten och Särskilt boende är utfallet fortfarande bra. 

Kostnaden för bistånd minskar men är fortfarande högt i jämförelse med tidigare år.  

Placeringar - eventuellt ytterligare ett boende barn i Dals-Ed. 

Underlag för information 
Muntliga presentation från Josefine Fredriksson, förvaltningsekonom 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att notera informationen. 
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§ 49 Dnr 2022-000001  

Ekonomiska anpassningar budget 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av delårsrapporten per april månad då Välfärdsnämnden prognostiserar ett 
underskott på 8 100 tkr för helår 2022 har förvaltningen tagit fram förslag på åtgärder. 
Fyra åtgärder informerades om i delårsrapporten, förslaget om anpassning inom 
LSS/socialpsykiatrin beslutades i budgethandlingen för 2023 plan 2024-2025. Åtgärden 
är påbörjad och kommer bedöms ge effekt redan 2022 med 140 tkr. Nattillsyn inom 
hemtjänsten är beslutad via initiativärende samt budgethandling 2023 plan 2024-2025 
(verksamhetsmål) vilket minskar kostnaderna inom hemtjänsten natt med cirka 360 tkr. 
Enligt kommunens ekonomiska principer ska nämnden snarast ta beslut om åtgärder för 
att få budget i balans.   

I dagsläget tillgodoses alla måltider vid lunchtid med matlagning i hemmet av 
undersköterskor. I april fanns 98 brukare som var beviljade matlagning lunchtid med 
cirka 15-30 minuter om dagen, cirka 10 000 timmar per år. Av hemtjänstens 
resursbudget avser cirka 4 500 tkr matlagning lunchtid. Utöver denna tid tillkommer 
insatser för inköp.  

Som alternativ skulle verksamheten köpa färdiga matlådor, väl sammansatt och 
näringsrik mat, från kommunens egna kök alternativt från annan produktion. 
Förvaltningen önskar utreda kostnader för matportion till brukaren samt hur leverans av 
matlådor skulle ske. 

Risk- och konsekvensanalyser är framtagna utifrån de åtgärder som är lagda tillsammans 
med verksamheten och fackliga representanter, se samverkansprotokoll 2022-06-03. 
Avstämningar och information till nämnden sker löpande när åtgärderna är påbörjade 
och genomförda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att minska 20 % 
fysioterapeut samt minska köpta timmar av hjälpmedelstekniker, ekonomisk effekt 
halvår 2022 110 tkr. 

Välfärdsnämnden godkänner att förvaltningen fortsatt utreder utförandet av 
matlagningsinsatserna lunchtid inom hemtjänsten. 
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Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C) Mathias Johansson (SD), Lars Östman (M), Linda Wighed (M): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Regina Johansson (S):  
Avslag till förvaltningens förslag till förmån för eget yrkande. 
Yrkar istället att antalet köpta timmar av hjälpmedelstekniker ska minskas till att 
motsvara behovet av att nyttja detta.  

Sten-Ove Niklasson (S), Maria Sundell (S), Erik Färg (S): 
Bifall till Regina Johansson (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Regina Johansson (S) 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärd och ska verkställas. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag  
Nej-röst: Bifall till Regina Johanssons (S) yrkande 
 
Välfärdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) Ja   
Lars Östman (M) Ja   
Mathias Johansson (SD) Ja   
Linn Hermansson (SD) Ja   
Jan Petersson (SD) Ja   
Regina Johansson (S)  Nej  
Sten-Ove Niklasson (S)  Nej  
Maria Sundell (S)  Nej  
Karl-Anders Andersson (C) Ja   
Erik Färg (S)  Nej  
Ulla Gustafsson (M) ordförande Ja   
Resultat Ja: 7 Nej: 4 Avstår: 0 
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Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att minska 20 % 
fysioterapeut samt minska köpta timmar av hjälpmedelstekniker, ekonomisk effekt 
halvår 2022, 110 tkr. 

Välfärdsnämnden godkänner att förvaltningen fortsatt utreder utförandet av 
matlagningsinsatserna lunchtid inom hemtjänsten. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från S-gruppen: Regina Johansson, Sten-Ove Niklasson, Maria Sundell, Erik 
Färg.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschef Vård och omsorg 
Avdelningschef Stöd, IFO 
Tf. avdelningschef LSS 
HR-specialist Välfärd 
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§ 50 Dnr 2022-000065  

Svar till revisionen på Grundläggande granskning 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Munkedals 
kommun genomfört en grundläggande granskning 2021. Syftet med granskningen har 
varit att ge revisionerna underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska 
Välfärdsnämnden i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.  

EY sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut 
säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt. Granskningen visar att nämnderna uppvisar en svag 
måluppfyllelse, undantaget Samhällsbyggnadsnämnden, för helåret 2021 och behöver 
stärka sin målstyrning.  

Granskningen visar även att nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete med 
internkontroll i enlighet med riktlinjerna. EY noterar dock att det inte framgår av 
nämndernas internkontrollplaner när uppföljning av kontrollmomenten ska ske, vilket är 
ett krav enligt reglemente för internkontroll. 

Förslag till ändringar utifrån påpekade brister 

Stärka målstyrningen 

Förslag till åtgärd: Vid uppföljning av målen i delårsrapporterna per april och augusti 
kommer förvaltningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår, i löpande 
text. 

Tillse att verksamheten ryms inom anvisad budgetram genom att vidta åtgärder för att 
nå budget i balans under innevarande år.  

Förslag till åtgärd: Vid negativa årsprognoser ska nämnden redovisa och vidta åtgärder 
för att nå budget i balans under innevarande år. Nämnden får löpande förslag på 
åtgärder från förvaltningen för att få budget i balans.  
I dagsläget har förvaltningen fått i uppdrag att se över en resursfördelningsmodell för 
placeringar inom Individ- och familjeomsorg då största delen av nämndens underskott är 
hänförligt till köpta placeringar.  

Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontroll-momenten ska ske.  

Förslag till åtgärd: Planen är att Välfärdsnämnden i november 2022 tar beslut om 
Tillämpningsanvisningar för internkontroll. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-30 
Grundläggande granskning 2021  
Revisionsrapport 2021 - Grundläggande granskning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till kommunrevision utifrån deras 
grundläggande granskning 2021. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till kommunrevision utifrån deras 
grundläggande granskning 2021. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
Kommunrevisionen 

12



 Välfärdsnämnden  16 juni 2022 

  

§ 51 Dnr 2022-000081  

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om rättvis 
digitalisering i vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna yrkar 

1) Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att personalen i hemtjänst ges 
kommunägda mobiltelefoner som arbetsredskap alternativt ersätter personalen för de 
kostnader som uppstår att använda privat telefon.  

2) Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att införskaffa läsplattor (IPADS) 
så att varje arbetsgrupp inom äldreomsorgen förfogar över 1 till 2 läsplattor så att 
träning och annan videodemonstration blir bättre synlig och genomförbart.  

3) Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att hemtjänstpersonal få tillgång 
till en App. som kan registrera kring tid (tankning, körtid, dokumentation, med mera) 
eftersom det under senare tid har lagds till många nya arbetsuppgifter som inte syns i 
minutschema hos våra anställda i hemtjänsten och därmed ger en missvisande bild av de 
anställdas arbetsinsats.  

4) Kostnaden för genomförandet av föreslagna ändringar ska tas från årligen avsatta 
medel för digitaliseringen eller investeringen och ska inte belasta hemtjänstens 
driftbudget. 

 

Svar attsats för attsats 

1. Välfärdsförvaltningen har ett pågående arbete i samverkan med SML-IT för att 
säkerställa att tekniska förutsättningar finns på plats inför eventuellt beslut om att införa 
tjänstetelefon för hemtjänstens medarbetare.  

2. Välfärdsförvaltningen bevakar SKR:s modellkommuner för en ökad välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen. Deras arbete kan bana väg samt avgöra vilken sorts teknik kommunen 
ska tillhandahålla. Vidare finns redan idag möjlighet att använda bärbara datorer för 
bland annat rehab program. Om verksamheten gör bedömningen att det krävs läsplattor 
kan de köpas in till den verksamheten.   

3. I hemtjänstens resursfördelningsmodell avser 35% av ersättningen ”kringtid”, den 
tiden man inte är i direkt omvårdnadsarbete. Det innefattar dokumentation, transporttid, 
tankning av bilar samt möten. Denna tid läggs in i planeringen och registreras på så sätt 
där.  

4. Inköp via investeringsbudgeten kräver bland annat att investeringen har en livslängd 
om minst 3 år samt att varans pris uppgår till minst 25000kr. Varken telefoner eller 
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läsplattor bedöms uppfylla dessa redovisningskrav utan går alltid på driftbudget. 
Förvaltningen köper in den teknik som förvaltningen bedömer lämplig samt finnas behov 
av. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-01 
Motion från Hans-Joachim Isenheim, MP om rättvis digitalisering i vård och omsorg 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

Yrkande 
Välfärdsnämnden: 
Attsatts 1 och två är besvarad och attsatts 3 och 4 avslås. 

Sten-Ove Niklasson (S), Karl-Anders Andresson (C), Mathias Johansson (SD): 
Bifall till nämndens (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på nämndens yrkande och finner att nämnden besluter 
enligt sitt yrkande. 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att attsatts ett och två i motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå attsats tre och fyra. 
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§ 52 Dnr 2021-000128  

Revidering Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser i Västra Götaland samt Färdplan 
Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade till 
varandra.  

Under det gångna året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till 
samtliga parter, däribland Fyrbodals kommuner. Kommunerna har getts flera olika 
möjligheter till att påverka förslagen, både direkt genom remissvar och genom 
kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner. Sammanfattningsvis har kommunernas 
synpunkter på både innehåll och för modernisering av innevarande gemensamma hälso- 
och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-31 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser m. bilagor. 
Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård. 
Protokoll direktionen 220331 signerat 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med VästKoms 
styrelses rekommendation att ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation, 
ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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§ 53 Dnr 2019-000064  

Initiativärende Christoffer Wallin (SD) - Uppdrag till 
förvaltningen att utreda möjligheten att inrätta ett 
trygghetsboende / serviceboende i Munkedals kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Inledning/Bakgrund 
Förvaltningen har på uppdrag av nämnden utrett möjligheten till att inrätta 
trygghetslägenheter i samtliga kommundelar (2019-11-28). Välfärdsnämnden 
remitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden i syfte att ta fram mark/ eller 
befintliga fastigheter i kommundelarna som lämpar sig för att bygga Trygghets-/BGT-
boende (Boende med god tillgänglighet). Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i sitt svar 
att välfärdsnämnden ska prioritera trygghetsboende i Munkedals centrum och inleda 
diskussioner med Munkbo AB. I från samtal med Munkbo AB så står det förvaltningen 
klart att uppdraget att inrätta en alternativ boendeform på Centrumtorget 4 och 
Centrumvägen 5 innehåller en del försvårande omständigheter. De uttalade adresserna 
medför en fördröjning i processen då lägenheterna i dag bebos av hyresgäster med 
besittningsskydd samt att vissa av lägenheterna i Centrumtorget 4 inte är attraktiva för 
målgruppen.  

Dåvarande VD för Munkbo AB, förvaltningschef för samhällsbyggnad samt 
förvaltningschef för välfärd var överens om att bästa lösningen för en alternativ 
boendeform är ett helt hyreshus eller avgränsade delar i ett hus för ett inrättande. 
Möjlighet till detta ges i centrala Munkedal vid nybyggnation. Här med avslutades 
förvaltningens arbete med att inrätta ett Trygghetsboende och tanken med en 
”trygghetszon” föddes.  

Välfärdsnämnden ger då (2020-09-24) förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda 
förslaget om en trygghetszon som en komplettering till det tidigare uppdraget om 
alternativa boendeformer, (fattat av välfärdsnämnden 2020-06-23).  

Nuläge  

Trygghetslägenheter 
Redan i dagsläget så finns lägenheter i anslutning till särskilt boende i Hedekas och 
Dingle både via Munkbo AB och Riksbyggen/Grönskan med möjlighet att inta måltider 
och delta i aktiviteter. I tätorten Munkedal finns ingen motsvarighet i dagsläget. Dock 
finns två hus i centrum som anses lämpade som seniorlägenheter Centrumtorget 4 (C4) 
och Centrumvägen 5 (C5). Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde en kompletterade 
utredning (Trygghetsboende i Munkedals kommun, Samhällsbyggnadsnämnden2020-02-
06). Utredningen kom fram till att C4 är det hyreshus som bäst lämpar sig till att göras 
om till trygghetslägenheter i centrala Munkedal och föreslår att Munkbo AB inrättar en 
alternativ boendeform. Munkbo AB anger att de för en dialog om att inrätta lägenheter 
för äldre, genom att seniormärka vissa lägenheter som riktar sig till målgruppen.  I dag 
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bebos 27 av 28 lämpliga lägenheter av personer över 65 år. Övriga 6 lägenheter är 
enrumslägenheter och inte attraktiva för målgruppen att hyra.  

Om Munkbo AB väljer att inrätta seniorlägenheter så är det i huvudsak ett avtal mellan 
den enskilde och Munkbo AB. Lägenheter i C4 hyrs i första hand ut till personer över 65 
år som står i bostadskö enligt kösystem. Är det dock ingen över 65 år som är 
intresserad, så erbjuds lägenheten vidare till andra intressenter enligt kösystem.  
I dagsläget finns en etablerad samverkan och ett arbetssätt där äldre personer som 
skyndsamt är i behov av annat boende får hjälp av biståndsenheten att fylla i en 
förtursblankett. Detta gäller dock samtliga fastigheter och är inte begränsat till C4.  

Trygghetszon 
Tidigare VD/chefer för Munkbo, förvaltningschef för välfärd samt förvaltningschef för 
samhällsbyggnad föreslog, att i väntan på att nybyggnation står klart inrätta en 
trygghetszon i centrala Munkedal. Det innebär ett ökat samarbete mellan Munkbo och 
välfärdsförvaltningen och äldre ges förtur via förtursansökan till lägenheter inom en 
förutbestämd zon.  

En trygghetszon är i sig inget vedertaget begrepp, men skulle kunna innebära närhet till 
affärer och en trygg utomhus- och inomhusmiljö. En trygghetszon skulle kunna innebära 
anpassningar i och i kring hyreshusen gällande till exempel belysning eller anpassningar i 
utemiljön för att underlätta för personer med nedsatt syn för att möjliggöra för äldre att 
bo kvar hemma.  

I dagsläget så finns det 134 lägenheter inom zonen som har hiss eller tillgång till 
lägenheten via bottenplan, medan C4 och C5 räknas som tillgänglighetsanpassade i 
större utsträckning. Av dessa I34 lägenheter bebos 103 lägenheter av personer över 65 
år. Det geografiska område som är tänkt att utgöra trygghetszonen bebos lägenheterna 
redan i dagsläget till 77% av personer över 65 år och en stor andel hemtjänsttagare.  

Fastighetsägaren ges möjlighet att söka bidra från Boverket för att anpassa inomhus- 
eller utomhusmiljö kring hyreslägenheter (se Utredning kring trygghetsboende för äldre i 
varje kommundel 2019-11-28). Detta för att skapa bättre förutsättningar för äldre och 
funktionsnedsatta och är en fråga för fastighetsägaren.  

Avslutade reflektion  
Förvaltningen har ansvar för flera målgrupper i behov av tillgänglighetsanpassade 
lägenheter i centrum där förvaltningen är behjälpliga med att fylla i förtursansökan, det 
kan vara personer i behov av närhet till serviceboendet på Centrumvägen 8 eller individ 
och familjeomsorgen.  

Välfärdsförvaltningen har på uppdrag av nämnden via ett initiativärende från 
Sverigedemokraterna utrett frågan kring Trygghetslägenheter samt trygghetszon. 
Förvaltningens möjlighet och ansvar att hantera frågan är dock begränsad, då uppdraget 
egentligen riktar sig till privata byggherrar eller Munkbo AB. Samhälls- och 
bostadsplanering görs kommunövergripande utifrån kommuninvånarnas behov. Det 
pågår ett arbete med att ta fram en Översiktsplan 2040, ett Bostadsförsörjningsprogram 
och en Lokalförsörjningsplan. Välfärdsförvaltningens framtida behov kommer att belysas 
inom ramen för detta arbete och hanteras i ett helhetsgrepp. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-31 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden avslutar arbetet med att inrätta ett trygghetsboende samt 
trygghetszon. Detta då ett trygghetsboende i dess ursprungliga form förutsätter 
nybyggnation samt att trygghetszonen med närhet till samhällsservice redan anses vara 
uppfylld. 

Yrkande 
Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklason (S): 
Avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

Carl-Anders Andersson (C), Mathias Johansson (SD): 
Bifall till förvaltningens förslag 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall och avslag till förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar att bifall förvaltningens förslag. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att avslutar arbetet med att inrätta ett trygghetsboende samt 
trygghetszon. Detta då ett trygghetsboende i dess ursprungliga form förutsätter 
nybyggnation samt att trygghetszonen med närhet till samhällsservice redan anses vara 
uppfylld. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från S-gruppen: Regina Johansson, Sten-Ove Niklasson, Maria Sundell och 
Erik Färg.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 54 Dnr 2021-000071  

Återrapport prognos LSS gruppbostäder.  

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade att uppdra åt Välfärdsförvaltningen att beställa en förstudie 
av Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) för nybyggnation av ett LSS gruppboende 
(2021-05-20).  Ärendet är expedierat till SBF, men någon formell beställning av en 
förstudie har inte gjorts och någon budget för finansiering av förstudien har inte avsatts 
inom Välfärdsförvaltningen. Detta då kostnaden för förstudier finansieras av beställande 
nämnd, antingen inom befintlig budget eller äskande. 

I dagsläget finns det 18 boendeplatser fördelat på tre befintliga LSS gruppbostäder. 
Platserna kommer att vara fullbelagda efter sommaren. Hur länge alla 18 platser kommer 
att vara fullbelagda är oklart, men sannolikt så kommer platser även att frigöras till 
exempel på grund av hög ålder 

Att prognostisera behovet av boendeplatser är komplext eftersom det är avhängigt av 
flera faktorer. Dels är det svårt att förutsäga hur barn utvecklas och vilket behov de 
kommer ha när de har rätt att ansöka, dels kan gruppbostad beviljas personer som har 
ett sjukdomstillstånd som förändras eller uppkommer och dels kan valet hamna på en 
annan insats, till exempel personlig assistans. Det sker också en viss inflyttning till och 
utflyttning från kommunen som inte går att förutse och det finns individer i kommunen 
som väntar på att få uppehållstillstånd och först då kan ansöka om denna typ av insats.  

Vid förra återrapporteringstillfället, så såg prognosen ut enligt följande, den gruppen 
barn och unga som skulle kunna söka plats på gruppbostad enligt LSS efter 18 års ålder 
och redan bor i kommunen prognostiserades till fem under åren 2024–2028. Denna 
prognos kan nu revideras. 

Prognos LSS gruppbostäder  

Vårens prognos visar att sju individer har behov som skulle kunna tillgodogöras inom 
ramen av gruppboende eller med insatsen personlig assistans. Ansökan om bostad med 
särskild service för vuxna kan ske från det år individen fyller 18 år. Troligaste så sker en 
eventuell ansökan/inflyttning i samband med att individerna avslutar sina 4 åriga 
särgymnasialstudier vid 21 års ålder. Det är osäkert om två av individerna som är 
aktuella för båda insatserna då kommer att bo kvar i kommunen.  

Eftersom det är svårt att göra en tillförlitlig prognos så har förvaltningen initierat en 
samverkansgrupp där rektorer från förskola, grundskola, gymnasium, enhetschef 
Biståndsenheten, enhetschef LSS gruppbostad, enhetschef Serviceboende samt 
verksamhetsutvecklare Välfärdsförvaltningen ingår. Samverkansgruppen träffas en gång 
i början av varje termin för att kartlägga det samlade behovet av denna typ av insatser. 
Arbetet i samverkansgruppen syftar främst till att möjliggöra ett så bra prognosunderlag 
som möjligt för samtliga parter och möjliggör för välfärdsförvaltningen att följa upp 
individernas utveckling samt preferenser i täta intervaller. 
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Beslutsunderlag 
Verksamhetsutvecklares och förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2022-05-31 
Bilaga tjänsteskrivelse 2022-05-31 återrapportering bostad LSS 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att välfärdsnämnden godkänner återrapporteringen av prognos för LSS gruppbostäder 
och beslutar att återkoppling av prognos sker årligen i mars månad till nämnden.  

Att välfärdsnämnden upphäver tidigare beslut 2021-05-20 § 48 om en beställning av en 
förstudie tills prognosen för boendeplatser visar att ett behov kommer att uppstå. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av prognos för LSS 
gruppbostäder och att återkoppling av prognos sker årligen i mars månad till nämnden.  

Välfärdsnämnden beslutar att upphäva sitt tidigare beslut 2021-05-20 § 48 om en 
beställning av en förstudie för LSS gruppboende, tills prognosen för boendeplatser visar 
att ett behov kommer att uppstå. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef VFF 
Avdelningschef IFO/Stöd/Bistånd 
Verksamhetsutvecklare 
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§ 55 Dnr 2022-000023  

Månadsrapport / Statistik över insatser och bistånd i 
verksamheterna maj 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport presenteras för perioden januari 2020-maj 2022 utifrån beslutsunderlaget 
för vård och omsorg, stöd och IFO.  

Beslutsunderlag 
Välfärdsförvaltningens månadsrapport 2020-2022 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att notera informationen 
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§ 56 Dnr 2022-000005  

Anmälan av delegationsbeslut maj 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2022-02-17 § 15, att beslut fattade enligt välfärdsnämndens 
delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande möte. 

Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut under perioden 
2022-05-01 – 2022-05-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-03 
Delegationsförteckning maj 2022. Till VFN 2022-06 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2022-
05-01 - 2022-05-31. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 2022-
05-01 – 2022-05-31. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 57 Dnr 2022-000025  

Övrig information från förvaltningen  

Sammanfattning av ärendet 
Regionens rekommendationer kring att använda Sourcecontroll - skyddsutrustning i nära 
omvårdnadsarbete, upphörde att gälla 2022-06-03. 

Christer Knutsson, Personalutvecklare, kommer och berättar kring sitt arbete med 
återhämtningsbonusen. Hans tjänst är finansierad av återhämtningsfonden och arbetar 
primärt med rehabilitering och arbetsmiljö inom vård och omsorg.  

Åke Lindström, projektledare för förstudien för nytt särskilt boende, presenterar kring 
förstudien. I tidsplaneringen ligger förstudien för ett första beslut i välfärdsnämnden 
december 2022 och för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige februari 2023. 

Informationsunderlag 
Muntliga presentationer från förvaltningschef Johanna Eklöf, personalutvecklare Christer 
Knutsson och projektledare förstuiden Åke Lindström.  

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att notera informationen. 
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§ 58 Dnr 2022-000078  

Förlängning av samverkansavtal avseende 
ungdomsmottagning.  

Sammanfattning av ärendet 
Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till övrig 
hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna till och med 24 år. 
Ungdomsmottagningen skall genom hälsofrämjande förhållningsätt främja en god fysisk 
och psykisk hälsa samt stärka, stödja och motivera ungdomar i övergången mellan 
ungdom och vuxenliv.  

Ungdomsmottagningen ska vara tillgänglig och det skall vara lätt för ungdomar att söka 
hjälp samt få hjälp med alla slags frågor. Alla ungdomar ska uppleva att de bemöts och 
behandlas på ett likvärdigt sätt och får likvärdig tillgång till ungdomsmottagningen 
oavsett kön, ålder, sexuell identitet, funktionsnedsättning, social ställning, etnicitet eller 
religiös tillhörighet.  

Utifrån ovanstående så är bedömningen att samverkansavtal mellan Munkedals kommun 
samt Västra Götalandsregionen gynnar den hållbara utvecklingen utifrån en social 
dimension. 

Munkedals kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden (Västra Götalandsregionen) 
har ett samverkansavtal 2019-2022 avseende ungdomsmottagningen. Avtalet löper ut 
2022-12-31. Av avtalet framgår att det kan förlängas med ett år, om parterna är överens 
om det senast 2022-06-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Välfärdsnämnden att förlänga samverkansavtal avseende 
ungdomsmottagningen, mellan Munkedals kommun och Västra Götalandsregionen 
ytterligare ett år, till och med 2023-12-31. 

Yrkande 
Mathias Johansson (SD): 
Bifall till förvaltningens förslag 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att förlänga samverkansavtal avseende 
ungdomsmottagningen, mellan Munkedals kommun och Västra Götalandsregionen 
ytterligare ett år, till och med 2023-12-31. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef IFO 
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