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Datum

2022-01-27
Välfärdsnämnden
Tid:

2022-01-27, kl. 09.00 – 12.00

Plats:

Lokal Sporren, Dingle

Justeringsdatum:

2021-01-31

Justeringsperson:

Linda Wighed (M)

Ordförande:

Ulla Gustafsson (M)

Sekreterare:

Monica Nordqvist

Ärende

§

1.

Fastställande av ärendelistan.
Dnr 2022-000026

1

2.

Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning - Förordnande Individoch familjeomsorg, ny 1:e vice ordförande.
Dnr 2022-000018

2

3.

Munkedals deltagande i Mini Mariamottagning i Fyrbodal.
Dnr 2020-000182

3

4.

Anmälan av delegationsbeslut.
Dnr 2021-000005

4

5.

Information- Ekonomisk uppföljning.
Dnr 2022-000024

6

6.

Information/beslut- Återrapport om förstudie Särskilt boende (SÄBO) samt
fortsatt process, styrgruppen.
Dnr 2020-000133

5

7.

Ny ordförande efter Christoffer Wallin (SD) samt val av ny ersättare i
kommunala rådet för funktionshinderfrågor KFR.
Dnr 2022-000016

7

8.

Ny ordförande efter Christoffer Wallin (SD) samt val av ny ersättare i
kommunala pensionärsrådet KPR.
Dnr 2022-000017

8

9.

Övriga punkter:
-Förslag om välfärdsnämndens dialogdag 31/3 kring budget och mål,2023.
-Information från förvaltningen.
Dnr 2022-000025

9
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Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden
Plats och tid

Lokal Sporren medborgarcentrum Dingle, torsdag 27 januari 2022,
kl 09.00 – 12.00

Beslutande:

Ulla Gustafsson (M), Ordförande
Linda Wighed (M)
Karin Blomstrand (L) ersätter Christina Tedehag (M)
Mathias Johansson (SD), 1:e vice ordförande
Runa Pasanen (SD) ersätter Linn Hermansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C), 2:e vice ordförande
Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Fredrik Olsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare:

Erik Färg (S)
Monica Rodin (C)

Övriga närvarande:
I lokalen
Digitalt

Veronica Larsson tf. avdelningschef gruppbostad LSS
Monica Nordqvist, sekreterare
Johanna Eklöf, förvaltningschef
Niklas Borg, avdelningschef IFO/Stöd
Karolina Christensen, avdelningschef VO
Josefine Fredriksson, förvaltningens ekonom
Facklig personalföreträdare Vision

Justerare

Linda Wighed (M)

Justeringen sker

Digital justering 31 januari 2022, senast kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Digital signering

Paragrafer

Monica Nordqvist
Ordförande

Digital signering
Ulla Gustafsson (M)

Justerare

Digital signering
Linda Wighed (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

§1

Dnr 2022-000026

Fastställande av ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till ärendelista är upprättad. Välfärdsnämnden har att besluta om
ärendelistan kan fastställas enligt förslaget.
Ändring: föredragningen av ärende 5 och 6 föreslås byta plats i
turordningen. Ärendena protokollförs enligt den ursprungliga ordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslag med
byte av ärendenas turordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

§2

Dnr 2022-000018

Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning förordnande kapitel 2, Individ- och familjeomsorg,
ny 1:e vice ordförande.
Sammanfattning av ärendet
Välfärdsnämndens delegationsordning innehåller även förordnanden
inom socialtjänsten. Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt
att det ska framgå vem som nämnden har bestämt att uppgiften ska
anförtros till. Det är alltså inte tillräckligt att ange befattning, vilket inte
uppfyller det angivna kravet på hur ett förordnande ska vara utformat.
Rätten är alltså personlig.
Förordnanden används främst vid kompletterande beslutanderätt inom
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Beslutanderätten får då användas
när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem
som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Beslutet skall dokumenteras
och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast
förekomma i sådana situationer när dokumentation och underskrift inte
kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand.
Enligt välfärdsnämndens delegationsordning är det myndighetsutskottet
som i första hand ska fatta beslut i ovanstående ärenden. Besluten
anmäls till därför till myndighetsutskottets nästkommande möte.
Välfärdsnämndens myndighetsutskott handlägger och beslutar om
individärenden som omfattas av sekretess, med några undantag.
Välfärdsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande har även samma uppdrag i myndighetsutskottet.
Enligt välfärdsnämndens delegationsordning har förordnande i Individoch familjeomsorgens kapitel 2 medgivits till utskottets ordförande Ulla
Gustafsson (M), 1:e vice ordförande Christoffer Wallin (SD) och 2:e vice
ordförande Karl-Anders Andersson (C)
Christoffer Wallin (SD) har nu sagt upp sina förtroendeuppdrag i
Munkedals kommun och Mathias Johansson (SD) valdes 2021-12-16 §
105 av välfärdsnämnden som ny 1:e vice ordförande i
myndighetsutskottet efter Christoffer Wallin (SD).
Då ett förordnande är personligt ska välfärdsnämnden ta ställning till om
Mathias Johansson (SD), i egenskap av 1:e vice ordförande, kan beviljas
rätten att besluta i de ärenden som avser förordnande, vilka redovisas i
bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-10
Bilaga 2022-01-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1273489

Sida

3(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

forts. § 2
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar, att i egenskap av 1:e vice ordförande, medge
förordnande till Mathias Johansson (SD) i följande punkter i
välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2021-10-21 § 79 dnr
2021-127: 2.33, 2.34, 2.40, 2.44, 2.46, 2.61, 2.63, 2.68, 2.72, 2.74,
och 2.119 (1.11).
Förordnanden för Christoffer Wallin (SD) har upphört.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden antar förordnandet.
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar, att i egenskap av 1:e vice ordförande, medge
förordnande till Mathias Johansson (SD) i följande punkter i
välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2021-10-21 § 79
dnr 2021-127;
2.33, 2.34, 2.40, 2.44, 2.46, 2.61, 2.63, 2.68, 2.72, 2.74, och 2.119
(1.11)
Förordnanden för Christoffer Wallin (SD) har upphört.

Beslutet skickas till
Nämndsekreterare för redigering, expediering och publicering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

§3

Dnr 2020-000182

Munkedals deltagande i Mini-Mariamottagning i
Fyrbodal.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 pågår en utredning att starta upp Mini-Maria mottagningar i
Fyrbodal. Utredningen är nu färdig och ett förslag till hur ett införande av
mottagningar skulle kunna gå till och till vilken kostnad kan nu
presenteras för välfärdsnämnden i januari som då får ta ställning till om
Munkedals kommun bör delta eller inte.
Mini-Maria är ett koncept för integrerad mottagning där kommun och
region erbjuder samordnade insatser till ungdomar med missbruk och
psykisk ohälsa och deras anhöriga. På en Mini-Mariamottagning arbetar
vanligtvis sjuksköterska från regionen tillsammans med
socionom/behandlare från socialtjänsten, det är också vanligt att BUP
(Barn och ungdomspsykiatrin) medverkar stående eller har en nära
koppling till mottagningen och att läkarkontakt finns upparbetad. Den
bärande tanken med mottagningen är att alla resurser ska finnas
samlade och på så sätt kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till den unge på
ett samlat sätt.
För att kunna möta lokala önskemål och behov förutsätts att Mini-Maria
Fyrbodal har hög mobilitet och flexibilitet. Verksamheten föreslås vara en
kombination av fasta och mobila mottagningar med utbudspunkter i
samtliga kommuner i Fyrbodal.
Fasta mottagningar föreslås ligga i Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg
och Tanum. Medan Mellerud, Strömstad, Lysekil, Munkedal, Sotenäs,
Bengtsfors, Dals Ed, Åmål, Färgelanda och Orust föreslås bli bemannade
via mobila utbudspunkter.
Välfärdsförvaltningen i Munkedal erbjuder ungdomarna i dagsläget
familjebehandling och enskilt stöd via familjebehandlarna. Något
förebyggande arbete förekommer inte. En Mini-Mariamottagning skulle
innebära att ungdomarna och deras familjer på ett tidigt stadium skulle
kunna få råd, stöd och drogtestning utan att bli ett ärende hos IFO. För
att IFO ska kunna bevilja insatser ska behovet först utredas och sedan
skall insatsen, familjebehandling beviljas. Vidare så skulle tiden på
institution kortas ner, då resten av behandlingen ska ske på hemmaplan.
I förslaget avseende ny socialtjänstlag är förebyggande arbete en av de
bärande principerna och då målgruppen för Mini-Maria är just de
ungdomar som ännu inte utvecklat allvarlig problematik, och deras
anhöriga, skulle det enligt förvaltningen vara ett gott komplement till
den verksamhet som bedrivs idag.
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har initierat kontakt med
Regionhälsan som ska fungera som huvudman för Mini-Mariauppdraget
inom Fyrbodals område och en projektledare är redo att ta sig an
uppdraget. En snar återkoppling önskas från kommunerna i Fyrbodal,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

forts. § 3
tidpunkten för detta har dock skjutits upp och svar från Munkedal väntas
i slutet av januari.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-11
Bilaga 2021-12-20
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår välfärdsnämnden att Munkedals kommun genom
samfinansiering av kommunen och regionen deltar i Mini-Maria Fyrbodal
och att den årliga kostnaden för deltagande uppgår till 163 079 kr.
Yrkanden
Mathias Johansson (SD), Hans-Joachim Isenheim (MP), Karl-AndersAndersson (C), Regina Johansson (S) och Linda Wighed (M): Bifall till
förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mathias Johansson (SD), Hans-Joachim
Isenheim (MP), Karl-Anders-Andersson (C), Regina Johanssons (S) och
Linda Wighed (M) bifallsyrkande till förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden bifaller förslaget.
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att Munkedals kommun genom
samfinansiering av kommunen och regionen deltar i Mini-Maria Fyrbodal
och att den årliga kostnaden för deltagande uppgår till 163 079 kr.

Beslutet skickas till
Nämndsekreterare för vidare befordran till:
Karin Engström, socialstrateg, Fyrbodals kommunalförbund
Övrig expediering:
Förvaltningschef välfärd
Avdelningschef IFO/Stöd
Förvaltningsekonom
Kvalitetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

§4

Dnr 2021-000005

Anmälan av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Välfärdsnämnden beslutade 2021-10-21 § 79, att beslut fattade enligt
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens
nästkommande möte.
Upprättad redovisning visar välfärdsförvaltningens anmälda
delegationsbeslut under perioden 2021-12-01 – 2021-12-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga 2022-01-11
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under
perioden 2021-12-01 - 2021-12-31.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag
och finner att nämnden godkänner redovisningen.
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under
perioden 2021-12-01 – 2021-12-31.

Beslutet skickas till
Registrator VFN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

§5

Dnr 2020-000133

Återrapport om förstudie Särskilt boende - uppdrag till
förvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Ordförande delger nämnden information kring investeringsprocessen om
särskilda boenden. Styrgruppen har i dialogmöte i december 2021,
pratat om olika alternativ och förslag till boenden i kommundelarna.
Någon form av ställningstagande i partigrupperna ska därefter tas fram.
Karl-Anders Andersson (c) tar upp frågan om nämnden på dagens möte
kan fatta beslut om nästa steg i processen som presidiet kan ta med på
nästa styrgruppsmöte 31 januari, trots att ärendet inte förberetts av
förvaltningen.
Samtal förs om investeringsprocessens tidigare utredningar och om ett
nytt spår, att samla all verksamhet i nybyggnation på Kungsmarken i
Munkedal, också behöver utredas. En synpunkt är att i samband med
den utredningen även reda ut vad som händer med befintliga boenden i
de olika kommundelarna.
När den nya utredningen är klar ska nämnden gå vidare med jämförelse
av samtliga utredningsförslag och olika alternativ för ställningstagande
och förslag till beslut.
Det visar sig att de olika partigrupperna inte är eniga om förslaget
gällande Kungsmarken men samtliga medger att beslut kan fattas på
dagens möte om att ta ställning till en fortsättning av förstudien.
Beslutsunderlag
Muntlig information och diskussioner.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om beslut kan fattas på dagens möte
om att ta ställning till en fortsättning av förstudie särskilt boende och
finner att välfärdsnämnden bifaller att ta upp förslaget för beslut idag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget att välfärdsnämnden ger
välfärdsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen påbörja en förstudie om nybyggnation
om på Kungsmarken i Munkedal, som senare ska jämföras med tidigare
utredningar och förslag. Ordförande finner att välfärdsnämnden bifaller
förslaget.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till förstudie Kungsmarken i Munkedal.
Nej-röst: Avslag till förstudie Kungsmarken i Munkedal.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

forts. § 5
Omröstningsresultat
Ledamöter
Linda Wighed (M)
Karin Blomstrand (L)
Mathias Johansson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ulla Gustafsson (M) ordförande
Resultat
Ja-röster: 7
Nej-röster: 4
Avstår: 0

Ja
X
X

X
X
X
X
X
7

Nej

Avstår

X
X
X

X
4

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att ta ställning till en fortsättning av förstudie
särskilt boende på dagens möte.
Välfärdsnämnden beslutar att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen påbörja utredning kring
förstudie om nybyggnation på Kungsmarken i Munkedal, som
välfärdsnämnden senare kan jämföra med tidigare utredningar och
förslag.
Reservation
Mathias Johansson (SD) (SD-gruppen), inlämnar skriftlig reservation
som biläggs paragraf 5.
Hans-Joachim Isenheim (MP) inlämnar skriftlig reservation som biläggs
paragraf 5.
Beslutet skickas till
Presidiet VFN (styrgrupp)
Förvaltningschef välfärd
Samhällsbyggnadschef
Avdelningschef VO
Ekonom välfärd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vi reserverar oss emot att förstudien för särskilt boende, SÄBO börjar att utreda ett nytt alternativ i
Munkedals centrum vid området Kungsmarken.
Detta då det alternativet på sikt skulle kunna föra med sig konsekvensen att andra SÄBO i kommunen
kommer att behöva stänga ner på grund av att vi då kommer att ha för många platser totalt i
centralorten.
Tillgången till SÄBO skall finnas i hela Munkedal och inte vara centraliserat. Våra äldre skall hitta en
trygg ålderdom i de delar av kommunen de är familjära med.

SD Gruppen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

§6

Dnr 2022-000024

Information- Ekonomisk uppföljning
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger en ekonomisk återrapport och informerar om
kommande förslag till åtgärder för att minska underskottet i budget.
Ärendet kommer att tas upp för beslut i välfärdsnämndens nästa möte
17 februari.
Önskemål framkommer från ledamöter att risk- och konsekvensanalyser
och samverkansprotokoll ska skickas ut tidigare om de är klara, då tiden
är kort för att sätta sig in i förslagen.
Underlag för information
Information på mötet.
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar informationen.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan notera informationen utan
beslut i saken och finner att välfärdsnämnden noterar informationen.
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden noterar informationen.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

§7

Dnr 2022-000016

Ny ordförande efter Christoffer Wallin (SD) samt val
av ny ersättare i kommunala rådet för
funktionshinderfrågor KFR.
Sammanfattning av ärendet
Välfärdsnämnden antog 2019-02-21 § 9 arbetsordning för Kommunala
rådet för funktionshinderfrågor (KRF). I arbetsordningen anges att;
”Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i KRF.
Välfärdsnämnden kan dock, via särskilt beslut, utse en ordinarie ledamot
av välfärdsnämnden till ordförande. Välfärdsnämnden väljer också en av
dess ledamöter eller ersättare till ledamot av rådet, samt en ersättare.”
Välfärdsnämnden beslutade 2019-02-21 § 11 att som ordförande välja
1:e vice ordförande Christoffer Wallin (SD), som ledamot Karl-AndersAndersson (C) och som ersättare Björn Jacobson (L), i KRF.
Då Christoffer Wallin (SD) har avsagt sig alla sina förtroendeuppdrag i
Munkedals kommun, behöver ny ordförande för rådet ska tillsättas.
Ordförande i välfärdsnämnden, Ulla Gustafsson (M), har meddelat att
hon åtar sig uppdraget som ordförande i KRF enligt rådets arbetsordning.
Björn Jacobson (L) avsade sig 2019-12-05 alla förtroendeuppdrag, bland
annat som ersättare i KRF. Välfärdsnämnden skulle då valt en ny
ersättare i KFR, vilket av misstag inte gjordes. Därför har
välfärdsnämnden nu att efter Björn Jacobson (L) välja ny ersättare i KRF.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-10
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämndens ordförande åtar sig uppdraget som ny ordförande
efter Christoffer Wallin (SD) i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
(KRF), enligt rådets arbetsordning.
Välfärdsnämnden beslutar att efter Björn Jacobson (L) välja XXXXX som
ny ersättare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF).
Yrkande
Louise Skaarnes (SD): Föreslår Mathias Johansson som är 1:e vice
ordförande i välfärdsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om Mathias Johansson (SD) kan väljas
som ersättare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och
finner att välfärdsnämnden väljer Mathias Johansson (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

forts.§ 7
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämndens ordförande åtar sig uppdraget som ny ordförande
efter Christoffer Wallin (SD) i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
(KRF), enligt rådets arbetsordning.
Välfärdsnämnden beslutar att efter Björn Jacobson (L) välja Mathias
Johansson (SD) som ny ersättare i Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF).

Beslutet skickas till
Ulla Gustafsson (M)
Mathias Johansson (SD)
Registrator VFN/förtroendemannaregistret
Sekreterare i KRF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

§8

Dnr 2022-000017

Ny ordförande efter Christoffer Wallin (SD) samt val
av ny ersättare i kommunala pensionärsrådet KPR.
Sammanfattning av ärendet
Välfärdsnämnden antog 2019-02-21 § 8 arbetsordning för kommunala
pensionärsrådet (KPR). I arbetsordningen anges att;
”Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i KPR.
Välfärdsnämnden kan dock, via särskilt beslut, utse en ordinarie ledamot
av välfärdsnämnden till ordförande. Välfärdsnämnden väljer också en av
dess ledamöter eller ersättare till ledamot av rådet, samt en ersättare.”
Välfärdsnämnden beslutade 2019-02-21 § 11 att som ordförande välja
nämndens 1:e vice ordförande Christoffer Wallin (SD), som ledamot
Karl-Anders-Andersson (C) och som ersättare Björn Jacobson (L), i KPR.
Då Christoffer Wallin (SD) har avsagt sig alla sina förtroendeuppdrag i
Munkedals kommun, behöver ny ordförande för rådet ska tillsättas.
Ordförande i välfärdsnämnden, Ulla Gustafsson (M) har meddelat att hon
åtar sig uppdraget som ordförande i KPR enligt rådets arbetsordning.
Björn Jacobson (L) avsade sig 2019-12-05 alla förtroendeuppdrag, bland
annat som ersättare i KPR. Välfärdsnämnden skulle då valt en ny
ersättare i KPR, vilket av misstag inte gjordes. Därför har
välfärdsnämnden nu att efter Björn Jacobson (L) välja ny ersättare i KPR.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-10
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämndens ordförande åtar sig uppdraget som ny ordförande
efter Christoffer Wallin (SD) i Kommunala pensionärsrådet (KPR), enligt
rådets arbetsordning.
Välfärdsnämnden beslutar att efter Björn Jacobson (L) välja XXXXX som
ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR).
Yrkanden
Louise Skaarnes (SD): Föreslår Mathias Johansson som är 1:e vice
ordförande i välfärdsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om Mathias Johansson (SD) kan väljas
som ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR) och finner att
välfärdsnämnden väljer Mathias Johansson (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

forts. § 8
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämndens ordförande åtar sig uppdraget som ny ordförande
efter Christoffer Wallin (SD) i Kommunala pensionärsrådet (KPR), enligt
rådets arbetsordning.
Välfärdsnämnden beslutar att efter Björn Jacobson (L) välja Mathias
Johansson (SD) som ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR).
Beslutet skickas till
Ulla Gustafsson (M)
Mathias Johansson (SD)
Registrator VFN/förtroendemannaregistret
Sekreterare i KPR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Välfärdsnämnden

§9

Dnr 2022-000025

Övrig information
Beslut om dialogdag om budget och mål 2023
Sammanfattning av ärendet
Ordförande lägger fram förslaget att välfärdsnämnden har ett dialogmöte
torsdagen den 31 mars 2022 för välfärdsnämnden för att diskutera
budget och mål 2023.
Förvaltningen informerar om;
-pandemiläget inom verksamheterna som är ansträngd men hanterbar,
-underlag för Lagen om offentlig upphandling (LOV) bör ses över,
-vård och omsorgscollege,
-arbete med digitalisering,
-remiss från Fyrbodal om digitala hjälpmedel
-Försäkringskassans granskning av en persons behov av insats
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta att ha en dialogdag
för att diskutera budget och mål 2023 och finner att välfärdsnämnden
bifalla förslaget.
Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att ha ett dialogmöte 31 mars 2022 med
ledamöter och ersättare, för att diskutera förutsättningar i budget och
mål 2023.
Välfärdnämnden noterar övrig information.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef VO
Avdelningschef IFO/Stöd
Avdelningschef gruppbostad LSS
Ekonom välfärd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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