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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Sporren utvecklingscentrum Dingle, torsdagen den 24 september 2020,  
kl. 09.00-16.45 
 

Beslutande Ulla Gustafsson (M) 
 Linda Wighed (M) tom § 67 
 Karin Blomstrand (L) ersätter Glenn Hammarström (M)  

Christoffer Wallin (SD) 
 Linn Hermansson (SD) tom § 61 
 Mathias Johansson (SD)  

Regina Johansson (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Maria Sundell (S) 
 Karl-Anders Andersson (C)  

Fredrik Olsson (KD) 
 Louise Skaarnes (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) from § 62 
 Sophie Bengtsson (S) ersätter Linda Wighed (M) from § 68 
  
  
  
Ej tjänstgörande Louise Skaarnes (SD) närvarande §§ 56-61 tjänstgörande §§ 62-72 
ersättare Sophie Bengtsson (S) närvarande §§ 56-67 ersätter Linda Wighed §§ 68-72 
 Erik Färg (S) 
 Bjarne Fivelsdal (V) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) närvarande § 56-66 
  
Övriga närvarande Catarina Dunghed, förvaltningschef  
 Josefin Fredriksson, förvaltningsekonom §§ 57-59 
 Karolina Christensen, avdelningschef vård och omsorg §§ 57-66 
 Clarie Engström, avdelningschef Individ- och familjeomsorg §§ 57-63 
 Elise Andersson, biståndshandläggare § 71 
 Monica Nordqvist, sekreterare 
  
  
Justeringsperson Karl-Anders Andersson (C) 

   Justeringen sker  Digital justering fredagen den 25 september 2020 kl. 12.00 
  
                                                                    Paragrafer 56-72 
 
Sekreterare 

 
Digital justering 
………………………………………………………….                        
Monica Nordqvist 
 

  
 
Ordförande 

Digital justering 
………………………………………………………… 
Ulla Gustafsson (M) 
 

  
 

Justerande 
Digital justering 
…………………………………………………………. 
Karl-Anders Andersson (C) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 56 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Regina Johansson (S) önskar att nämnden får ta del av information från de 
politiker som efter inbjudan träffade personal på Ekebacken.  
 
Karl-Anders Andersson (C) vill belysa den artikel i dagens Bohusläning som berör 
ovanstående information.  
 
Karl-Anders Andersson (C) önskar delge information om gårdagens utbildning 
om Dunedin-studien där välfärdsnämnden tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden deltog. 
 
Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den 
turordning som föreslagits med tillägg av ovanstående information som tas upp 
som övriga frågor sist på mötet. 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av övriga 
frågor enligt ovan.  

Comfact Signature Referensnummer: 970636



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

 
 
§ 57 Dnr VFN 2020-12 
 
Välfärdsnämndens delårsrapport augusti 2020 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden har för perioden januari till augusti 2020 ett negativt resultat 
på 5 923 tkr. Årsprognosen visar på ett underskott om 8 000 tkr.  
 
Största underskottet finns under avdelning vård och omsorg som påverkats av 
Covid-19 samt under ekonomiskt bistånd.  
 
Utfallet för investeringar uppgår till 1 286 tkr. Prognosen är att den totala 
investeringsbudgeten på 3 505 tkr kommer förbrukas. 
 
Välfärdsförvaltningen har tagit sig an samtliga fyra av Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Bedömningen är att ett verksamhetsmått är delvist uppfyllt och 
tre är ej uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-17 
Delårsrapport augusti 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per augusti med 
verksamhetens åtgärder för budget i balans. 
Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD-gruppen): Att välfärdsnämnden godkänner upprättad 
delårsrapport. Då prognosen visar ett underskott utöver Covid-kostnaderna, kan 
vi inte godkänna åtgärderna för budget i balans. Att välfärdsnämnden godkänner 
planerade investeringar. 

Karl-Anders Andersson (C): att välfärdsnämnden skickar en skrivelse till 
kommunstyrelsen om begäran att få täckt 2.3 miljoner som ett budgeterat 
underskott för att få budgeten i balans på årsbasis. 
 
Regina Johansson (S) (S-gruppen), Karin Blomstrand (L) och Linda Wighed (M): 
Bifall till förvaltningens förslag och Karl-Anders Anderssons (C) tilläggsyrkande. 
 
Ajournering:  kl. 10.10-10.35 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Christoffer Wallins (SD-gruppen) 
ändringsyrkande att ”då prognosen visar ett underskott utöver Covid-
kostnaderna, kan vi inte godkänna åtgärderna för budget i balans”, och finner 
att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 57 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-rost: Bifall till Christoffer Wallins (SD) ändringsyrkande. 
NeJ-röst: Avslag till Christoffer Wallins (SD) ändringsyrkande. 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Karin Blomstrand (L)  x  
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Regina Johansson (S)  X  
Sten-Ove Niklasson (S)  X  
Maria Sundell (S)  X  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
Fredrik Olsson (KD) x   
Ulla Gustafsson (M)  x  
Resultat 4 7  

 
Omröstningsresultat:  
Med 4 röster för Christoffer Wallins (SD-gruppens) förslag och 7 röster för avslag 
på förslaget, beslutar välfärdsnämnden avslå Christoffer Wallins (SD-gruppens) 
ändringsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) tilläggsyrkande, 
att ”välfärdsnämnden skickar en skrivelse till kommunstyrelsen om begäran att 
få täckt 2.3 miljoner som ett budgeterat underskott för att få budgeten i balans 
på årsbasis” och finner att välfärdsnämnden bifaller Karl-Anders-Anderssons (C) 
förslag. 
 
Välfärdsnämndens beslut  
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättad delårsrapport per augusti 
med verksamhetens åtgärder för budget i balans. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna planerade investeringar. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen med 
begäran om att få täckt 2,3 miljoner kr som ett budgeterat underskott för att få 
budgeten i balans på årsbasis. 
 
Reservation 
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet gällande åtgärder. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef välfärd 
Ekonom välfärd  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 58 Dnr VFN 2020-113 
 
Information – jämförelse Kolada 
 
Sammanfattning 
Kolada förvaltas och utvecklas av RKA (Rådet för främjande av kommunala 
analyser), som är en ideell förening vars medlemmar är staten och Sveriges 
kommuner och regioner SKR.  
Koladas databas är ett verktyg för att ta fram en översikt av verksamheten i den 
egna kommunen. I sammanfattande diagram ges en bild av hur den egna 
verksamheten står sig mot andra kommuner när det både gäller kvalitet och 
resurser. Det finns cirka 5 000 nyckeltal i Kolada som ger kommuner och 
regioner stöd för analyser och jämförelser. Nyckeltalen knyts till relevanta 
uppföljningsområden och det finns analysunderlag för såväl övergripande som 
verksamhetsspecifika perspektiv.  
 
Välfärdsnämndens ekonom går igenom statistik för välfärdsnämndens 
verksamheter i Munkedals kommun i jämförelse med andra kommuner. 
 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 59 Dnr VFN 2020-98 
 
Information – Ekonomisk uppföljning och åtgärder 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerade välfärdsnämnden 2020-06-18 § 42 att förvaltningen 
kommer att ge en ekonomisk uppföljning på nämndens kommande möten.  
På grund av det ansträngda ekonomiska läget kommer nämnden att delges 
uppföljning och rapport från verksamhetscheferna om pågående arbete med 
åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. 
 
På grund av att nämnden detta möte får redovisning av delårsbokslut till och 
med augusti, anses nämnden istället få uppföljningen på detta sätt. 
Nästa möte i oktober ger förvaltningen ekonomisk uppföljning enligt uppdraget. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 60 Dnr VFN 2020-113 
 
Information - Uppföljning av hur verksamheterna fungerat under 
sommaren.  
 
Sammanfattning 
På välfärdsnämndens möte 2020-08-26 § 54 ställde Karl-Anders Andersson (C) 
en övrig fråga om hur hemtjänsten fungerat under sommaren, med anledning av 
bland annat covid-19. Nämnden fick då en kortfattad redovisning och gavs 
beskedet att förvaltningen kommer att få ytterligare information om hur 
sommaren sett ut för verksamheterna. 
 
Avdelningschef för Individ-och familjeomsorg/Stöd och avdelningschef för Vård 
och äldreomsorg redogör för respektive verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschefernas och förvaltningschefens information. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 61 Dnr VFN 2020-17 
 
Månadsrapport – Statistik gällande insatser och bistånd i avdelningar 
IFO, Stöd, VoÄ och Bistånd. 
 
Välfärdsförvaltningen har upprättat månadsvis statistikredovisning över insatser, 
bistånd och kostnader för respektive avdelnings verksamhet. 
 
Avdelning Vård och äldreomsorg 
- Hemtjänst - beviljad tid SoL/HSL, verkställd tid och arbetad tid - jämförelse 
under perioden januari-maj 2020. 
 
- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst - jämförelse under perioden januari 
2015 - augusti 2020. 
 
-Antal brukare - inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser (ej trygghetslarm och 
avlösning) - jämförelse under perioden januari 2015 - augusti 2020. 
 
-Antal korttidsdygn - dygn personer vistats på korttidsplats, jämförelse under 
perioden januari 2017 - augusti 2020. 
 
-Bistånd hemtjänst - jämförelse under perioden januari – augusti 2020 gällande 
områdena Centrum, Stale, Ytter, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Statistiken 
omfattar antal personer, egenvård, beviljad hemtjänst totalt per månad. 
 
-Hemtjänsten perioden juni – augusti 2020 – beskrivning av hemtjänsttimmar. 
 
-Övrig äldreomsorg, bolista (kö), ansökningar, historik. 
 
Avdelning Stöd 
-Verkställda beslut inom socialpsykiatrin – stödboende, boendestöd, 
kontaktperson, sysselsättning och boende under perioden januari –augusti 2020. 
 
-Verkställda beslut LSS – daglig verksamhet, boende barn, personlig assistans 
(internt/externt) och särskilt boende, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, 
korttids-vistelse och serviceboende under perioden januari – augusti 2020. 
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg 
-Egna familjehem - jämförelse under perioden januari 2015 - augusti 2020. 
 
-Köpta familjehem - jämförelse under perioden januari 2015 - augusti 2020. 
 
-Barn Hem för vård och boende (HVB) - jämförelse under perioden januari 2015 
- augusti 2020. 
 
-Totalt antal placerade barn, jämförelse under perioden januari 2015 - augusti 
2020. 
 
-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer -jämförelse under 
perioden januari 2018 - augusti 2020. 
 
-Ekonomiskt bistånd - månadsvis jämförelse under perioden januari 2019 - 
augusti 2020. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 61 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport Statistikredovisning till och med augusti 2020 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att notera redovisningen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 62 Dnr VFN 2020-116 
 
Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning i kapitel 2  
Individ- och familjeomsorg.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har sett behov av att göra tillägg i delegationsordningen gällande 
beslut inom kapitel 2 Individ- och familjeomsorg, gällande bistånd till barn som 
fyllt 15 år utan vårdnadshavares samtycke enligt SoL samt utreseförbud enligt 
LVU, då det saknas delegationer i nuvarande delegationsordning. 
 
Föreslagna tillägg i delegationsordningen är följande; 
 

Bistånd till barn som fyllt 15 år utan vårdnadshavarens samtycke enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) 
 
Kap. 2.ny 1 Beslut om bistånd i form av öppna insatser för barn som har fyllt 

15 år utan vårdnadshavarens samtycke.  
3 kap. 6a § 2 st. och 4 kap. 1 § SoL  
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott 
 

Kap 2.ny 2 Beslut om bistånd till kontaktperson eller kontaktfamilj för barn 
som fyllt 15 år utan vårdnadshavarens samtycke.  
3 kap 6b§ och 4 kap 1 § SoL  
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott 

 
Utreseförbud enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 
Kap. 2.ny 3 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om utreseförbud 

31 b § LVU  
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 

Kap 2.ny 4 Omprövning av om utreseförbud ska upphöra 
31 c § 1 st. LVU 
Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott  

 
Kap. 2.ny 5 Beslut om upphörande av utreseförbud 

 31 c § 2 st. LVU 
 Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 
Kap. 2.ny 6 Beslut om tillfälligt utreseförbud  

 31 d § 1 st. LVU  
 Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 Vid brådskande beslut, får delegeras till ordförande 
 

Kap. 2.ny 7 Beslut om tillfälligt utreseförbud (förordnande) 
 31 d § 1 st. LVU 

(kompletterande beslutanderätt, Beslutanderätten får användas 
när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut 
ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven 
ordning (förordnande). Beslut skall anmälas vid nämndens nästa  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 62 
 
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) 

 
Kap. 2. ny 8 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud  
 31 § LVU  
 Delegat: Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschefens tjänsteskrivelse 2020-09-18 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna tilläggen i delegationsordningen 
gällande bistånd till barn som fyllt 15 år utan vårdnadshavares samtycke enligt 
SoL samt utreseförbud enligt LVU. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att i ny punkt, Kap.2 ny 7, Beslut om tillfälligt 
utreseförbud, enligt 31 d § 1:a stycket LVU, förordna Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande Ulla Gustafsson, ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin och vid förfall av denne andre vice ordförande  
Karl-Anders Andersson.  
 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C) och Maria Sundell (S): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (c) m.fl. yrkande och 
finner att välfärdsnämnden antar förvaltningens förslag. 
 
Välfärdsnämndens beslut  
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna tilläggen i delegationsordningen 
gällande bistånd till barn som fyllt 15 år utan vårdnadshavares samtycke enligt 
SoL samt utreseförbud enligt LVU. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att i ny punkt, Kap.2 ny 7, Beslut om tillfälligt 
utreseförbud, enligt 31 d § 1:a stycket LVU, förordna Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts ordförande Ulla Gustafsson, ersättare: utskottets förste vice 
ordförande Christoffer Wallin och vid förfall av denne andre vice ordförande  
Karl-Anders Andersson.  
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef IFO 
Nämndsekreterare VFN för redigering och expediering. 
Slutarkiv  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 63 Dnr VFN 2020-96 
 
Inriktningsdokument – Integrerat organiserat arbete mellan VG 
kommuner och VG regionen om personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende. 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-
2020 har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram, se 
bilaga. 
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen 
(VGR) och kommuner i länet med syfte att underlätta utveckling och 
kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har 
behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet ska vara 
ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan 
parterna. 
 
Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa och Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) har ställt sig bakom inriktningsdokumentet. VästKoms styrelse har vid sitt 
sammanträde 24 mars fattat beslut om att ställa sig bakom inriktnings-
dokumentet och att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att fatta beslut om dokumentet. 
  
Förbundsdirektionen Fyrbodal har beslutat 2020-04-07 att rekommendera 
kommunerna att fatta beslut om inriktningsdokument för organiserat integrerat 
arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.  
 
Välfärdsförvaltningen i Munkedals kommun ställer sig bakom 
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för målgruppen då vi 
behöver ta gemensamt ansvar genom samordning för jämlik vård och stöd för 
de som har behov av insatser från både kommun och region. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse avdelningschef IFO  
Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och kommunerna i VG 
Tjänsteskrivelse 2020-04-09 Fyrbodal 
Protokoll Förbundsdirektionen Fyrbodal 2020-05-07 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Att välfärdsnämnden beslutar att fatta beslut om inriktningsdokument för 
integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. 
 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C) och Regina Johansson (S): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Andersson (C) m.fl. yrkande och 
finner att välfärdsnämnden antar förvaltningens förslag. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Forts § 63 
 
Välfärdsnämndens beslut  
Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till inriktningsdokument för integrerat 
arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Förbundsdirektionen Fyrbodal 
Fyrbodals kommunalförbund / Teamchef Välfärdsutveckling 
Avdelningschef IFO 
Förvaltningschef  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 64 Dnr VFN 2020-42 
 
Svar på motion Fredrik Olsson (KD) om sociala aktiviteter på recept. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 3, att överlämna en motion från 
Fredrik Olsson (KD) om sociala aktiviteter på recept. 
Välfärdsförvaltningen har gjort en översyn av vilka aktiviteter som finns för äldre 
i Munkedal, samt möjlighet att erbjuda sociala aktiviteter på recept.  
 
Vad det gäller sociala aktiviteter på recept är detta inget som Närhälsan i 
Munkedal erbjuder i dagsläget. Förvaltningen kan inte utfärda recept. Den 
samverkan som finns mellan förvaltningen och Närhälsan idag är i form av 
närsjukvårdsgrupp, där strategiska frågor samverkas.  
 
De aktiviteter kommunen erbjuder för äldre är:  
Träffpunkten C4:an, som har Café och aktiviteter 3 dagar i veckan för- och 
eftermiddagar.  
Anhörig och frivilligcentrum, är öppet 1 dag varannan vecka, dit alla är 
välkomna. 
Lyckoträffen, är till för personer med demens och som vissa dagar även finns i 
Hedekas. Information om detta finns på kommunens hemsida.  
Vid sidan av träffar så har vård- och omsorgsavdelningen en Hälso- och 
anhörigsamordnare vars kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Där 
står att hon arbetar dagtid, måndag-torsdag och nås via telefon. Hit vänder sig 
äldre för stöd och råd. Kommunen erbjuder även digitalt stöd till 
kommuninvånare med anhöriga som har en demenssjukdom, via ”En bra plats”.  
  
Vid sidan av de kommunala aktiviteterna så finns privata aktörer samt 
intresseorganisationer som erbjuder aktiviteter eller evenemang efter bästa 
förmåga, även dessa annonseras via kommunens hemsida.  
 
I och med Covid - 19 har många sociala aktiviteter just nu pausats i dess 
ordinarie form. Förvaltningen har försökt hitta andra vägar genom uppsökande 
verksamhet via telefon och vissa möjligheter till att mötas ute.   

I dagsläget saknas ekonomiska resurser för att utveckla arbetssätt och metoder 
ytterligare. För att driva ett mer inriktat arbete för att motverka ensamhet skulle 
förvaltningen behöva ytterligare resurser.   
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschef vård-och omsorgs tjänsteskrivelse 2020-09-09 
Motion från Fredrik Olsson (KD) 2020-02-09 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Yrkanden 
Fredrik Olsson (KD): Bifall till motionen. 
 
Karin Blomstrand (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 64 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Olssons (KD) förslag att bifalla 
motionen och Karin Blomstrands (L) förslag och finner att välfärdsnämnden 
bifaller Karin Blomstrands (L) förslag att avslå motionen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
 
 
 
Reservation 
Fredrik Olsson (KD) 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Fredrik Olsson (KD) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 65 Dnr VFN 2019-83 
 
Motion Fredrik Olsson (KD) – att bekämpa ensamheten och bygga upp 
gemenskapen bland våra äldre i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 33, att överlämna motion från 
Fredrik Olsson (KD) att bekämpa ensamheten och bygga upp gemenskapen 
bland våra äldre i Munkedals kommun, till välfärdsnämnden för beredning. 
 
Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att förvaltningen likt Växjö ska använda 
ensamhetsscreening vid bedömning av hemtjänsttimmar. Vid en kartläggning av 
hur Växjö arbetar framkom att det görs en enklare screening av 
biståndshandläggaren. Där får den äldre svara på hur den ser på sin sociala 
situation, det vill säga om personen lider av besvärande ensamhet på något sätt 
och hur ofta man upplever dessa problem. Sedan erbjuder handläggaren (i alla 
fall innan corona) lite olika insatser som träffpunkter, hembesök från röda 
korset, numer digital träffpunkt och kontakt med seniorlots. Tanken är att 
samtalet ska följas upp årligen, men det har ännu inte uppnåtts. 
Ensamhetsscreening kan liknas vid ett enkelt, men meningsfullt samtal kring 
ensamhet, där en del personer vill prova någon av de föreslagna aktiviteterna.  
 
I Munkedal införs under hösten arbetsmetoden, IBIC – Individens behov i 
centrum. IBIC utgår ifrån personens individuella behov och mål, metoden hjälper 
till att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat.  
För att beskriva individens behov sammanfattas aktiviteter och delaktighet inom 
9 olika livsområden. Mellanmänskliga interaktioner och relationer samt 
Samhällsgemenskap är två av dessa livsområden. När individens behov står i 
centrum så kommer denna typ av frågeställning att ingå systematiskt i både 
biståndshandläggarens och utförarnas arbete.  
 
Vid sidan av ovanstående förslag så ska enligt motionen äldre ges rätt att 
bestämma över sina hemtjänsttimmar. Hemtjänsttimmar beviljas i form av 
insatser efter behov inte i tid. Den enskilde är delaktig i genomförandeplanen, 
som beskriver hur den beviljade insatsen ska utföras. IBIC främjar den enskildes 
delaktighet ytterligare.  
 
Kristdemokraterna föreslår vidare att vård- och omsorgsavdelningen ska skapa 
en gemensam informationsplattform samt dela ut informationsblad till alla äldre i 
kommunen.  Eftersom ”äldre” är en subjektiv upplevelse, så använder 
avdelningen sig av hemsidan Munkedal.se för att nå ut med information, samt 
tryckt material som finns ute i kommunens verksamheter. Här lägger man inte 
bara ut aktiviteter eller information som kommer från avdelningen, utan 
intresseorganisationerna som exempelvis PRO använder Munkedal.se för att nå 
ut med information kring aktiviteter som de erbjuder.  
Allmänheten ges också möjlighet att framföra synpunkter via hemsidan.  
 
I motionen föreslås Munkedals kommun att likt Jönköpings kommun skapa 
möjlighet för att söka bidrag till riktade insatser mot ensamhet och för 
gemenskap. Välfärdsförvaltningen ser inte att det är möjligt att inom befintlig 
ram för budget skapa föreningsbidrag då förvaltningens kostnader ska minskas.  
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 65 
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschefens tjänsteskrivelse 2020-9-07 
Motion från Fredrik Olsson (KD) 2019-04-14 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Yrkande 
Fredrik Olsson (KD): Bifall till motionen. 
 
Karin Blomstrand (L): Bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen. 
 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Olssons (KD) förslag och Karin 
Blomstrands (L) m.fl. förslag och finner att välfärdsnämnden bifaller Karin 
Blomstrands (L) förslag att avslå motionen. 
 
Omröstning begärs och ska verkställas. Ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: för avslag på motionen 
Nej-röst: för bifall till motionen 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) X   
Karin Blomstrand (L) x   
Christoffer Wallin (SD)   X 
Mathias Johansson (SD)   X 
Louise Skaarnes (SD)   x 
Regina Johansson (S) X   
Sten-Ove Niklasson (S) X   
Maria Sundell (S) X   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Fredrik Olsson (KD)  x  
Ulla Gustafsson (M) x   
Resultat 7 1 3 

 
Omröstningsresultat:  
Med 7 antal röster för Karin Blomstrands (L) m.fl. förslag och 1 antal röst för 
Fredrik Olssons (KD) förslag, samt 3 antal röster avstår, beslutar 
välfärdsnämnden bifalla Karin Blomstrands (L) m.fl. förslag att avslå motionen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Fredrik Olsson (KD) 
 
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige / Fredrik Olsson (KD) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 66 Dnr VFN 2020-127 
 
Svar på motion från S, C, KD, MP om 35 timmarsvecka för 
omsorgspersonal 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet föreslår i 
en motion att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att skyndsamt 
utreda möjligheten att sänka arbetstiden till att 35 timmar/vecka motsvarar 
heltid för vård och omsorgspersonal anställda i Munkedals kommun. 
Arbetstidsförkortningen skall inte medföra lönesänkning.  
 
Att sänka heltidsmåttet för undersköterskor inom vård och omsorg till 35 tim/v, 
innebär med nuvarande bemanning drygt ca 400 timmar färre arbetade timmar 
per vecka dagtid. Det medför 11.6 färre undersköterskor i tjänst i veckan eller 
att ytterligare 11.6 undersköterskor anställs vilket resulterat i en kostnad på 
drygt 4,5 miljoner kronor.  
 
Förvaltningen anser inte att den förändring som föreslås i motionen kan 
genomföras med hänvisning till det ekonomiska uppdrag som åligger 
välfärdsnämnden från kommunfullmäktige, att väsentligt sänka sina kostnader 
inom vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschefens tjänsteskrivelse 2020-09-03 
Motion från S, C, KD och MP  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Yrkande 
Fredrik Olsson (KD): Bifall till motionen. 
 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen. 
 
Karin Blomstrand (L): Bifall till Karl-Anders Anderssons (C) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Olssons (KD) förslag och Karl-Anders 
Andersson (C) m.fl. förslag och finner att välfärdsnämnden bifaller Karl-Anders 
Andersson (C) m.fl. förslag att avslå motionen. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-rost: för avslag på motionen 
 
Nej-röst: för bifall till motionen. 
 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts § 66 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) X   
Karin Blomstrand (L) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Regina Johansson (S) X   
Sten-Ove Niklasson (S) X   
Maria Sundell (S) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Fredrik Olsson (KD)  x  
Ulla Gustafsson (M) x   
Resultat 10 1  

 
Omröstningsresultat:  
Med 10 antal röster för Karin Blomstrands (L) m.fl. förslag och 1 röst för Fredrik 
Olssons (KD) förslag, beslutar välfärdsnämnden bifalla Karin Blomstrands (L) 
förslag att avslå motionen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Fredrik Olsson (KD) 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
Liza Kettil, Socialdemokraterna 
Carina Thorstensson, Centerpartiet 
Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna 
Hans-Joachim Isenheim, Miljöpartiet  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 67 Dnr VFN 2019-64 
 
Uppdrag alternativ boendeform centrumtorget 4 och centrumvägen 5 - 
Trygghetszon i Munkedal. 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2020-06-18 § 43 att ge förvaltningen för välfärd i 
uppdrag att i samarbete med Munkbo AB inrätta en alternativ boendeform på 
Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5.  

Uppdraget att inrätta en alternativ boendeform på angiven adress innehåller en 
del försvårande omständigheter. Den uttalade adressen medför en fördröjning i 
processen då lägenheterna idag bebos av andra hyresgäster med 
besittningsskydd vilket medför att lägenheter enbart kan erbjudas när 
nuvarande hyresgäst flyttar ut. Det blir därmed en lång process som sträcker sig 
över många år.  

VD för Munkbo, förvaltningschef för välfärd samt förvaltningschef för 
samhällsbyggnad är överens om att den bästa lösningen för en alternativ 
boendeform är ett helt hyreshus eller avgränsade delar i ett hus för ett 
inrättande. Denna möjlighet skulle kunna ges i de centrala delarna av Munkedal 
vid planering av nybyggnation av trygghetsboende. När nybyggnation står klart 
kan delar av ett hyreshus med fördel erbjudas målgruppen äldre med behov av 
en centralt belägen bostad. För att lösa nuvarande situation med ett behov av 
bostäder för äldre som möjliggör att kunna leva ett självständigt liv längre så 
föreslås följande:  

I väntan på att en nybyggnation står klart inrättas en ”Trygghetszon i Munkedal” 
som innebär att Munkbo och övriga fastighetsägare inom zonen upprättar ett 
nära samarbete med välfärdsförvaltningen. Samarbetet består i att äldre 
personer vilka uppfyller angivna kriterier ges förtur till lägenheter inom en 
förutbestämd zon. Zonen utgår från nuvarande samlingslokal och framgår av 
bifogad karta. Samlingslokalen är tänkt att användas som en lokal för 
gemensamma aktiviteter och ett rimligt avstånd för den enskilde är ca 100 
meter för att bättre uppnå zonens syfte som är samhällsservice nära hemmet.  

Närheten till centrum och allmänna kommunikationer, vårdcentral, 
hemtjänstpersonal, handel med mera, medför för målgruppen äldre möjligheten 
att kunna leva ett självständigt liv längre.  

Förslaget innebär en ny modell för att kunna tillgodose målgruppen äldre i 
avvaktan på att en nybyggnation står klart. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-09-03  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta en Trygghetszon i 
samarbete med Munkbo AB och förvaltningen för Samhällsbyggnad i väntan på 
nybyggnation av Trygghetsboende. 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 67 
 
Yrkanden 
Med utgångspunkt av två likartade yrkanden, ställda av Regina Johansson (S) 
och Ulla Gustafsson (M), kom berörda parter fram till att enas om ett 
gemensamt förslag med följande formulering:  
Att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda förslaget 
om en trygghetszon som en komplettering till det tidigare uppdraget om 
alternativa boendeformer, fattat av välfärdsnämnden 2020-06-18 § 43. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om nämnden kan besluta enligt ovanstående yrkande 
och finner att nämnden i enighet antar förslaget.   
 
Välfärdsnämndens beslut  
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda förslaget om 
en trygghetszon som en komplettering till det tidigare uppdraget om alternativa 
boendeformer, fattat av välfärdsnämnden 2020-06-18 § 43. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef  
Avdelningschef vård och omsorg 
  

Comfact Signature Referensnummer: 970636



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 68 Dnr VFN 2019-64 
 
Förtydligande av beslutsformulering 2020-06-18 § 43, Initiativärende 
Christoffer Wallin (SD). 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2020-06-18 § 43 att: 
ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Munkbo AB inrätta en alternativ 
boendeform på Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5. Välfärdsnämnden ger 
även förvaltningen i uppdrag att i samråd med Munkbo AB utreda alternativ till 
verksamhet som kan bedrivas på Ekebacken med syfte att kunna flytta ur 
externt hyrda lokaler.  

Ett förtydligande bör göras i beslutet att samrådet inte avsåg Munkbo AB utan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-09-03 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att välfärdsnämnden beslutar att göra förtydligande i beslutet till följande 
lydelse; 
Att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Munkbo 
AB inrätta en alternativ boendeform på Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5. 
Välfärdsnämnden ger även förvaltningen i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen utreda alternativ verksamhet som kan bedrivas 
på Ekebacken med syfte att kunna flytta ur externt hyrda lokaler.  
 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Christoffer Wallin (SD): SD-gruppen deltar inte i beslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (c) yrkande och 
finner att välfärdsnämnden antar förvaltningens förslag. 
 
Välfärdsnämndens beslut  
Välfärdsnämnden beslutar att göra förtydligande i beslutet 2020-06-18 § 43 till 
följande lydelse; 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Munkbo AB 
inrätta en alternativ boendeform på Centrumtorget 4 och Centrumvägen 5. 
Välfärdsnämnden ger även förvaltningen i uppdrag att i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen utreda alternativ verksamhet som kan bedrivas 
på Ekebacken med syfte att kunna flytta ur externt hyrda lokaler.  
  
 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef välfärd 
Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Munkbo AB  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 69 Dnr VFN 2020-21 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt Välfärdsnämndens delegationsordning 
antagen 2019-01-10 § 4 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut fattade enligt välfärdsnämndens 
delegationsordning under perioden 2020-06-01 - 2020-08-31 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-09-10  
Förteckning över tagna beslut perioden 2020-06-01 - 2020-08-31 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Beslut  
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 70 Dnr VFN 2020-122 
 
Information om anmälan enligt Lex Sarah. 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-09-19 § 64, att alla beslut gällande anmälan 
enligt Lex Sarah ska delges välfärdsnämnden som information på möte. 
 
Avdelningschef informerar om en händelse som inträffat på Allégården som 
föranlett anmälan enligt Lex Sarah. Efter utredning har förvaltningschef beslutat 
att inte sända anmälan vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), då 
risk för allvarligt missförhållande ej bedöms föreligga.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om nämnden godkänner redovisningen av anmälan 
enligt Lex Sarah och finner att välfärdsnämnden godkänner informationen. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälan enligt Lex 
Sarah. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 71 Dnr VFN 2020-113 
 
Utbildningsinsats: 
– Bedömningsgrunder för bistånd av särskilt boende och hemtjänst.  
- Skillnad på skäliga levnadsvillkor och goda levnadsvillkor. 
 
Biståndshandläggare informerar nämnden om de bedömningsgrunder som gäller 
vid ansökan om olika typer av insatser, som till exempel särskilt boende och 
hemtjänst och om skillnaden på skäliga levnadsvillkor och goda levnadsvillkor.  
Beroende på lagstiftning, Socialtjänstlagen och LSS, samt handläggarens 
bedömning kan det bli olika konsekvenser för den som ansöker om visst bistånd. 
 
Underlag 
Dokumentet Vägledning vid biståndsbedömning enligt SoL och LSS 2015-02-11, 
Dnr 2013-349 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 72 Dnr VFN 2020-113  
 
Övriga frågor 
  
Regina Johansson (S) önskar att nämnden får ta del av information från de 
ledamöter som efter inbjudan via brev, träffade personal på Ekebacken.  
Sten-Ove Niklasson (S), Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joakim Isenheim 
(MP), Christoffer Wallin (SD) och Linda Wighed (M) närvarade på mötet.  
Sten-Ove Niklasson (S) och Karl-Anders Andersson (C) informerar om sina 
reflektioner från mötet. Det som med tydlighet framkommer är att det brustit i 
kommunikationen om vad som är fakta och vad som är antaganden. 
Karl-Anders Andersson (C) vill belysa den artikel som berör ovanstående i 
dagens Bohusläning, som innehåller direkt felaktig information. 
 
Karl-Anders Andersson (C) informerar om gårdagens utbildning där 
välfärdsnämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden lyssnade på 
information om Dunedin-studien. Det handlar delvis om hur viktigt det är med 
samverkan mellan olika instanser och att sätta in tidigare insatser när behov 
finns. 
Välfärdsnämnden är eniga om att lyfta frågeställningen gällande samverkan till  
HSN möte senare i höst. 
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Monica Nordqvist

Titel, Organisation Sekreterare, Munkedal

Datum & Tid 2020-11-04 10:16:22 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46703016042)

Identifikations-id a0f9997a968b4a03a0c68edb2168de47

Namn ULLA GUSTAFSSON

Titel, Organisation Ordförande Välfärdsnämnden, Munkedal

Datum & Tid 2020-11-04 10:58:56 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _07d8bf07aa6894c37c9c4c692f1366efae

Namn Karl Anders Hilding Andersson

Titel, Organisation ledamot välfärdsnämnden, Munkedal

Datum & Tid 2020-11-04 17:57:36 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _06892cb8b86285f3d9c3fcf2113ed6aa87
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