Välfärdsnämnden
2022-01-27
Lokal Sporren Dingle

Munkedals Kommuns värdegrund
All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde

Vårt uppdrag är att
•
•
•
•
•

möta alla med respekt och eftertanke
stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
göra mesta möjliga nytta för våra brukare
arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter
• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

VÄLFÄRDSNÄMNDEN
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31
Ledamöter
Ordförande
1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ersättare

Ulla Gustafsson (M)
Linda Wighed (M)
Christina Tedehag (M)
Mathias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)

Inger Nilsson (M)
Glenn Hammarström (M)
Karin Blomstrand (L)
Terje Skaarnes (SD)
Jan Petersson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Sophie Bengtsson (S)
Erik Färg (S)
Bjarne Fivelsdal (V)
Monica Rodin (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Inkallelseordning för ersättare
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
S
C
KD
MP
V
M
L
SD
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad

2019-03-13
2019-07-01
2019-10-24
2019-11-02
2020-02-28
2020-05-08
2020-10-05
2021-10-11
2021-12-03

enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning
S, C, KD, MP, V, M, L, SD
C, S, KD, MP, V, M, L, SD
KD, MP, S, C, V, SD, L, M
MP, S, C, KD, V, M, L, SD
V, S, C, KD, MP, M, L, SD
M, L, SD, S, C, MP, V, KD
L, M
SD, M, L, S, C, KD, V, MP
i KF 2019-02-25 § 22
i KF 2019-06-03 § 64 inkallelseordning KD
i KF 2019-09-23 § 103 inkallelseordning L
i KF2019-10-28 § 125
i KF 2020-02-24 § 24 val ny ordförande och ny ersättare
i KF 2020-04-27 § 43 val ny ersättare
i KF 2020-09-28 § 102 val ny ledamot och ny ersättare
I KF 2021-09-27 § 91 val ny ersättare
I KF 2021-11-29 § 118, val ny ledamot och ny ersättare
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Datum

2022-01-19
Välfärdsnämnden
Tid:

2022-01-27, kl. 09.00

Plats:

Lokal Sporren, Dingle

Justeringsdatum:

2021-01-31

Justeringsperson:

Förslag: Linda Wighed (M)

Ordförande:

Ulla Gustafsson (M)

Sekreterare:

Monica Nordqvist

Ärende

Anteckningar/föredragande
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Dnr: VFN 2022-000026

Handläggare:
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Fastställande av ärendelista till möte 2022-01-27
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslag.

Sammanfattning
Förslag till ärendelista är upprättad. Välfärdsnämnden har att besluta om
ärendelistan kan fastställas enligt förslaget.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se
| Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr: VFN 2022-000018

Handläggare:
Monica Nordqvist
Administrativa avdelningen

Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning
– förordnanden i kapitel 2 Individ- och familjeomsorg
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.

Sammanfattning
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 Individ- och
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).

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se
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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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen ekonomisk konsekvens
Barnkonventionen
Bedömning görs inte
Inga ytterligare konsekvenser.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Niklas Borg
Avdelningschef IFO/Stöd

Beslutet expedieras till:
Nämndsekreterare för redigering, expediering och publicering
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Diarienummer: VFN 2022-28
Datum: 2022-01-10
Bilaga till tjänsteskrivelse – Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning kapitel 2, förordnanden Individ- och
familjeomsorg - Förslag till redigering anges med överstruken fet text.

2.33

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

Enligt välfärdsnämndens förordnande 2020-04-23 § 19:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson ersättare: utskottets förste vice ordförande
Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

18 b §
LVM

Enligt välfärdsnämndens förordnande 2020-04-23 § 19:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson ersättare: utskottets förste vice ordförande
Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

6 § 1 och
2 st. LVU

Enligt välfärdsnämndens förordnande 2020-04-23 § 19:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson ersättare: utskottets förste vice ordförande
Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

11 § 1
och 3 st.
LVU

Enligt välfärdsnämndens förordnande 2020-04-23 § 19:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson ersättare: utskottets förste vice ordförande
Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

11 § 2
och 3 st.
LVU

Enligt välfärdsnämndens förordnande 2020-04-23 § 19:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson ersättare: utskottets förste vice ordförande

Kompletterande beslutanderätt.
2.34

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 13 §
LVM skall upphöra
Kompletterande beslutanderätt.

2.40

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år
Kompletterande beslutanderätt.

2.44

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge
skall vistas under vårdtiden
Kompletterande beslutanderätt.

2.46

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Kompletterande beslutanderätt.
2.61

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

27 § 2 st.
LVU

Enligt välfärdsnämndens förordnande 2020-04-23 § 19:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson ersättare: utskottets förste vice ordförande
Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

31 § LVU

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Kompletterande beslutanderätt.

2.63

Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan
nås

a) Enligt välfärdsnämndens förordnande2020-04-23 § 19:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson, ersättare: utskottets förste vice ordförande
Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

a) i avvaktan på utskottets beslut
Kompletterande beslutanderätt.
2.68

Beslut om tillfälligt utreseförbud

31 d § 1
st. LVU

Enligt välfärdsnämndens förordnande:2020-09-24 § 62:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson ersättare: utskottets förste vice ordförande
Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

43 § 1.
LVU

Enligt välfärdsnämndens förordnande 2020-04-23 § 19:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson ersättare: utskottets förste vice ordförande
Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

43 § 2 p.
LVU

Enligt VFN förordnande 2020-04-23 § 19: Välfärdsnämndens
myndighetsutskotts ordförande Ulla Gustafsson
ersättare: utskottets förste vice ordförande Christoffer
Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice ordförande Karl-

Kompletterande beslutanderätt.

2.72

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra
läkarundersökning
Kompletterande beslutanderätt.

2.74

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av
LVU, samt återkallande av polishandräckning

forts.
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2.119
1.11

Kompletterande beslutanderätt.

Anders Andersson

Notering förordnande: Enligt 43 § 2 p LVU ska
polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på begäran av
socialnämnden, någon ledamot eller tjänsteman som nämnden
förordnat, genomföra beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av denna lag, d.v.s. en handräckningsbegäran.
Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är alltså
personlig.

VFN 2021-10-21 § 79:
Avdelningschef Niklas Borg
Enhetschefer IFO: Maria Edlund, Lisa Berndtzen och Maria
Ternström

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till
förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och
LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av
välfärdsnämnden / myndighetsutskott

VFN 2020-04-23 § 19
Socialsekreterare i socialjouren:
Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Eva Nilsson, Gustaf
Lundell och Annelie Berntsson Berg

10 kap 12 §§ SoL,
6 kap. 39
§ KL

Enligt välfärdsnämndens förordnande 2020-04-23 § 19:
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Ulla
Gustafsson ersättare: utskottets förste vice ordförande
Christoffer Wallin, eller vid förfall av denne, andre vice
ordförande Karl-Anders Andersson

Notering: 6 kap § 39 KL:
”En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som
nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Enligt KL 6 kap. 40 § ska beslut enligt 39 § anmälas
vid nämndens nästa sammanträde”.
Genom att det anges att dessa beslut fattas på nämndens
vägnar klargörs att besluten med denna § kan överklagas.

Sida 3 av 3
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-11
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Dnr: VFN

Handläggare:
Wivi-Anne Wiedemann

Munkedals deltagande i Mini-Mariamottagningar i
Fyrbodal
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.

Sammanfattning
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

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se
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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, tidpunkten för detta har dock skjutits upp och svar från
Munkedal väntas i slutet av januari.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
I de ekonomiska beräkningar som tagits fram är den årliga kostnaden för Munkedal
163 079 kr. För 2022 finns finansiering via statsbidrag därefter får kostnaden
finansieras inom befintlig ram alternativt om ytterligare statsbidrag finns att söka.
Förutom ovanstående redovisning så riktar handlar detta om förebyggande arbete
och om Mini-Mariamottagningen kan fånga upp unga i ett tidigt skede av
missbruket och på så vis undvika heldygnsvård blir mottagningen en god
investering av skattemedel. Utifrån tidigare redovisat räkneexempel skulle det
räcka för många av kommunerna i Fyrbodal att undvika en placering för att
mottagningen skulle bli direkt ekonomiskt försvarbar.

Barnkonventionen
En viktig utgångspunkt för båda huvudmännen när det gäller denna förstudies
fokusområde och målgrupp är FN:s barnkonvention och WHO:s övergripande policy
”Hälsa 2020”. I barnkonventionen regleras bland annat att barn har rätt att
skyddas från olaglig användning av narkotika samt att andelen unga med
riskbeteenden ska minskas betydligt. Att förbättra hälsan för alla och minska
ojämlikhet i hälsa är två övergripande strategiska mål i ”Hälsa 2020”. I
revideringen av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och
beroende har tre nya områden inkluderats, där ungdomar är ett av dessa. Där
anges att det är viktigt att missbruk och beroende uppmärksammas även hos
ungdomar och att ungdomar inte alltid svarar på insatser och behandlingsmetoder
som är utvecklade för vuxna. Det kan därför krävas särskilda interventioner som är
utarbetade för ungdomar och deras förutsättningar

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:

Johanna Eklöf, Niklas Borg, Josefine Fredriksson
samt Wivi-Anne Wiedemann
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Diarienummer: 2020–182
Datum: 2021-12-20

Bilaga: Munkedals deltagande i MiniMariamottagningar i Fyrbodal
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2018 pågår en utredning att få till stånd 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.
Mellerud, Strömstad, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Bengtsfors, Dals Ed, Åmål,
Färgelanda och Orust föreslås bli bemannade via mobila utbudspunkter.

Välfärdsförvaltningen i Munkedal erbjuder i dagsläget familjebehandling och
enskilt stöd till ungdomen via familjebehandlarna. En Mini-Mariamottagning
skulle innebära att ungdomarna och deras familjer på ett tidigt stadium skulle
kunna få råd, stöd och drogtestning utan att insatsen måste beviljas av IFO.
Vidare så kan ungdomarnas tid på institution kortas ner då resterande vård
kan ske på hemmaplan. I dagsläget förekommer inget förebyggande arbete. 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
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enligt förvaltningen vara ett gott komplement till den verksamhet som bedrivs
idag.
I de ekonomiska beräkningar som tagits fram är den årliga kostnaden för
Munkedal 163 079 kr. I de ekonomiska beräkningar som tagits fram är den
årliga kostnaden för Munkedal 163 079 kr. För de två första åren finns
finansiering sedan får ställning tas kring om kostnaden kan finansieras inom
ram eller om medel behöver skjutas till. De förebyggande resurserna
förvaltningen förfogar över idag är redan mycket begränsade. Förutsättningen
för förvaltningens långsiktiga deltagande kan vara att medel tillförs.

Ärendet
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. Detta har visat sig vara framgångsrikt och forskning visar på
mycket goda behandlingsresultat.

Genom att slå samman resurserna i en och samma verksamhet kan man få
ett bättre och mer effektivt resursanvändande som genererar mer än parterna
har möjlighet att åstadkomma på egen hand. Mini-Maria minskar risken för
dubbelarbete och verksamheten ger också samordningsvinster i form av
direktkommunikation mellan huvudmännen. Mini-Mariamottagningar finns på
allt fler ställen i landet.
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.
Mellerud, Strömstad, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Bengtsfors, Dals Ed, Åmål,
Färgelanda och Orust föreslås bli bemannade via mobila utbudspunkter.
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Bakgrund Mini-Maria Fyrbodal
Sedan november 2018 pågår en utredning via Fyrbodal kansliet kring att få
tillstånd Mini-Maria mottagningar i Fyrbodal. En svårighet som behöver lösas
är de stora geografiska avstånden då det är viktigt med geografisk närhet och
tillgänglighet för att nå den tänkta målgruppen av ungdomar. För att lösa
detta föreslås mobila enheter som kan bemanna på plats till exempel en
halvdag per vecka i Munkedal samt att vissa fasta enheter ska finnas som kan
erbjuda stöd via telefon/video måndag till fredag samt samordna personalen.
I Fyrbodal finns drygt 27 000 ungdomar i åldrarna 13–21 år. I arbetet med
uppstart av Mini-Maria Södra Älvsborg användes en beräkningsmodell för att
få fram antalet förväntat aktuella ungdomar till deras verksamhet.
Beräkningsmodellen baserades på besökarantalet hos Mini-Maria i Göteborg.
Enligt den modellen kan 1,38 % av antalet ungdomar uppskattas vara
aktuella inom Mini-Mariaverksamheten.
Utifrån det resonemanget skulle följande läge vara aktuellt inom Fyrbodal:

Kommun
Orust

Antal ungdomar 13–
21 år

Andel aktuella
ungdomar/år

1389

19

697

10

Munkedal

1055

15

Tanum

1111

15

Dals-Ed

459

6

Färgelanda

663

9

Bengtsfors

881

12

Mellerud

894

12

Lysekil

1254

17

Uddevalla

5782

80

Strömstad

1212

17

Vänersborg

4157

57

Sotenäs
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Trollhättan

6508

90

Åmål

1303

18

27 365

378

Totalt

För Fyrbodals del handlar det om strax under 400 ungdomar per år som kan
komma att bli aktuella för verksamheten enligt ovan beräkningar.
Därtill kommer ett stort antal anhöriga som också förväntas eftersöka stöd
hos verksamheten. Under föregående år sökte 1 250 personer stöd hos MiniMariaverksamheten i Göteborg, varav 44 % utgjordes av anhöriga.
Motsvarande situation i Fyrbodal skulle innebära att strax under 300 anhöriga
också skulle komma att bli aktuella för kontakt med Mini-Mariaverksamheten.
Det innebär att det totalt handlar om ca 700 personer/år som skulle söka stöd
av verksamheten i Fyrbodal.
Siffror på antal ungdomar som skulle kunna nås av en Mini-Mariamottagning
bygger på en framräknad prognos utifrån hur det sett ut på andra håll i landet
där mottagning redan finns. Siffran är därför självklart väldigt ungefärlig och
det kan förekomma skillnader inom Fyrbodal som inte kan förutses innan
mottagningar är på plats.

Sida 4 av 7

16

Ekonomi
Enligt arbetsgruppens förslag om organisering av Mini-Maria Fyrbodal ska
verksamheten organiseras så att kommun och region är huvudmän i lika
delar. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt 4 230 000 kr för MiniMaria Fyrbodal under 2021. Baserat på en 50/50-fördelning mellan regionen
och kommunerna innebär det en fördelningsnyckel för kommunerna enligt
nedan.
Kommun

Orust

Antal
ungdomar 13–
21 år

Procent av aktuell
befolkning

Årskostnad
(kr)/kommun

1389

5%

214 707

697

3%

107 740

Munkedal

1055

4%

163 079

Tanum

1111

4%

171 735

Dals-Ed

459

2%

70 951

Färgelanda

663

2%

102 485

Bengtsfors

881

3%

136 182

Mellerud

894

3%

138 192

Lysekil

1254

5%

193 840

Uddevalla

5782

21%

893 764

Strömstad

1212

4%

187 347

Vänersborg

4157

15%

642 577

Trollhättan

6508

24%

1 005 987

Åmål

1303

5%

201 414

27 365

100%

4 230 000

Sotenäs

Totalt

En viktig fråga för parterna handlar om vad de kan förväntas få ut av MiniMariaverksamheten i relation till den ekonomiska insats de behöver gå in
med. Samt huruvida den insatsen kan vara kostnadseffektiv jämfört med de
insatser som parterna redan står för idag och kan tillhandahålla själva. Det är
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en komplex fråga där det inte går att göra en direkt jämförelse. MiniMariaverksamheten bygger på tidiga insatser för att förebygga en mer
omfattande problematik. Insatser av förebyggande karaktär kostar mindre än
att åtgärda redan uppkommen problematik. Kostnaden för ungdomar med ett
etablerat missbruk kan också variera stort beroende på omfattning och behov
av insats. Följande exempel och resonemang har använts av Mini-Maria Södra
Älvsborg:


En placering med heldygnsvård på ett HVB-hem för en ungdom med
ett inte alltför omfattande vårdbehov, men med ett etablerat missbruk
kan kosta kommunerna ca 3 500 kr/dygn. En placering kan pågå allt
från tre månader och upp till flera år. En placering på ett HVB-hem i
sex månader innebär en kostnad på 630 000 kr.



En placering på SiS låst avdelning innebär en kostnad på ca 5 900
kr/dygn, vilket efter sex månader innebär en kostnad på 1 062 000 kr.

Detta innebär att om Mini-Mariamottagningen kan fånga upp unga i ett tidigt
skede av missbruket och på så vis undvika heldygnsvård blir mottagningen en
god investering av skattemedel. Utifrån ovanstående räkneexempel skulle det
räcka för många av kommunerna i Fyrbodal att undvika en placering för att
mottagningen skulle bli direkt ekonomiskt försvarbar.
Välfärdsförvaltningen i Munkedal erbjuder i dagsläget familjebehandling och
enskilt stöd till ungdomen via familjebehandlarna. En Mini-Mariamottagning
skulle innebära att ungdomarna och deras familjer på ett tidigt stadium skulle
kunna få råd, stöd och drogtestning utan att insatsen måste beviljas av IFO.
Vidare så kan ungdomarnas tid på institution kortas ner då resterande vård
kan ske på hemmaplan. Något förebyggande arbete förekommer i dagsläget
inte. 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.
I de ekonomiska beräkningar som tagits fram är den årliga kostnaden för
Munkedal 163 079 kr. För 2022 finns finansiering via statsbidrag därefter får
kostnaden finansieras inom befintlig ram alternativt om ytterligare statsbidrag
finns att söka.

Status hos parterna
Västra Götalandsregionen
Inom Västra Götalandsregionen har Regionhälsan tagit på sig ansvaret att
fungera som huvudman för Mini-Mariaverksamheterna i södra och västra
hälso- och sjukvårdsnämndernas områden. Norra hälso- och
sjukvårdsnämnden har initierat kontakt med Regionhälsan för samma
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uppdrag inom Fyrbodals område. Ingela Martinsson har fått uppdraget att
projektleda södra och västra nämndernas arbete med uppstart av deras MiniMariaverksamheter och hon står redo att ta på sig uppdraget åt norra
nämnden också.
Kommunerna
Vid socialchefsnätverk 2021-09-17 avrapporterades arbetet med Mini-Maria
och ett förslag presenterades från den styrgrupp/arbetsgrupp som arbetat
med framtagande av modellen. Projektet samfinansieras mellan kommun och
region. En snar återkoppling önskades från kommunerna i Fyrbodal om dessa
önskade gå med. Tidpunkten för återkoppling har sedan dess skjutits fram för
att ge Fyrbodal möjlighet att förbereda ett bättre och tydligare
kostnadsberäknat underlag. Nu gällande tid för återkoppling var i mitten av
december där Munkedal har meddelat att svar enligt tidsplan kommer i
januari.

Wivi-Anne Wiedemann
Verksamhetsutvecklare
Välfärdsförvaltningen

Sida 7 av 7

19

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-11

1(1)

Dnr: VFN 2021-000005

Handläggare:
Ulrika Karlsson
Administrativa avdelningen

Anmälan av delegationsbeslut för december månad
2021
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden
2021-12-01 – 2021-12-31.

Sammanfattning
Välfärdsnämnden beslutade 2021-10-21 § 79, att beslut fattade enligt
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande
möte.
Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut under
perioden 2021-12-01 – 2021-12-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Registrator

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se
| Org.nr: 21 20 00-1330
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Sida

DELEGATIONSFÖRTECKNING

1(2)

Datum

2021-12-01 – 2021-12-31

Välfärdsförvaltningen

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2021-12-10

3582

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om ekonomiskt
försörjningsstöd för perioden 202111-01 -- 2021-11-30

2021-12-10

3581

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om ekonomiskt
försörjningsstöd för perioden 202110-01 -- 2021-10-31.

2021-12-10

3580

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om ekonomiskt
försörjningsstöd för perioden 202109-01 -- 2021-09-30

2021-12-01

3546

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2021-10-21 § 79 Magdalena
- Besluta om insatser bistånd under Wilhelmsson
perioden 2021-11-01 -- 2021-1130. Avseende hemtjänst,
korttidsboende, trygghetslarm,
boendestöd mm.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-10

1(2)

Dnr: VFN 2022-000016

Handläggare:
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Ny ordförande efter Christoffer Wallin (SD) samt val av ny
ersättare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
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).

Sammanfattning
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-Anders-Andersson (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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Barnkonventionen
Ingen bedömning görs.
Inga ytterligare konsekvenser.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se
| Org.nr: 21 20 00-1330
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Datum

Munkedals kommun

2022-01-10

Sida

VFN 2022-000016

Johanna Eklöf
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Vald ersättare
Sekreterare i KRF för vidare befordran till medlemmarna
Registrator VFN för registrering i förtroendemannaregistret
Slutarkiv
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2018-11-08

Arbetsordning för Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF)

Arbetsordning för Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF)

Dnr: VFN 2019-31

Typ av dokument:
Arbetsordning
Handläggare:
Markus Fjellsson, sekreterare
Antagen av:
Välfärdsnämnden
Revisionshistorik:

Antagningsdatum:
2019-02-21 §9
Giltighet:
Gäller tills vidare
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Arbetsordning för Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF)
Syfte
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information och kommunikation
mellan företrädare för funktionshindrades brukarorganisationer och
välfärdsförvaltningen i frågor som har aktualitet för funktionshindrade.

Uppgifter och verksamhet
Rådet skall vara ett forum för samråd, information och kommunikation om
välfärdsförvaltningen verksamheter och förändringar som har aktualitet och
betydelse för funktionshindrade.
Ledamöterna i rådet ska kunna:
•
•
•

Ta upp frågor och ärenden av övergripande karaktär för diskussion.
Ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i verksamheten som
berör funktionshindrade
Lämna synpunkter till lämpliga anpassningar av det
verksamhetsutbud som berör de funktionshindrades förhållande inom
välfärdsnämndens verksamhetsområden.

Det bör framhållas att rådet inte är en kommunal vald nämnd med
beslutsfunktioner samt att rådet inte ska behandla enskilda personärenden.

Sammansättning
Rådet ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två ersättare från de
funktionshindrades brukarorganisationer.
Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor. 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.
Rådet väljer inom sig vice ordförande.
Platserna i rådet ska fördelas mellan de funktionshindrades brukarorganisationer så
att följande grupper i möjligaste mån finns representerade; personer som har svårt
att röra sig, personer som har svårt att höra, personer som har svårt att se,
personer som har svårt att bearbeta och tolka information och personer som har
svårt att tåla vissa ämnen.

Arbetsformer
Rådet sammanträder 4 gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar
detta.
Rådets ordförande leder arbetet och ansvarar för kallelser och protokoll. Kallelserna
ska sändas ut senast 7 dagar innan sammanträdet. Den som får förhinder ansvarar
för att ersättare kallas. Välfärdsnämnden ansvarar för rådets sekreterarskap.
Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollen delges ledamöterna i rådet,
välfärdsnämnden, avdelningschefen samt förvaltningschefen. Protokollen publiceras
därutöver på kommunens webbplats.

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330
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Avdelningschefen är ansvarig för att underrätta tjänsteman som är berörd av
rådets protokoll. Förvaltningschefen har ett särskilt informationsansvar som innebär
både möjlighet och skyldighet att väcka frågor som är relevanta för rådet.
Rådets sammanträdesplan fastställs efter att kommunens nämnder fastlagt sina
sammanträdesplaner.

Ekonomi
Välfärdsnämnden ansvarar för budgetmedel för rådets verksamhet.
Sammanträdesarvoden och i förekommande fall reseersättning utgår till rådets
kommunalt förtroendevalda ledamöter och ersättare enligt kommunens regler för
arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
Ändring av rådets arbetsordning kan aktualiseras av rådet eller välfärdsnämnden.
Arbetsordningen ska fastställas av välfärdsnämnden.

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
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Dnr: VFN 2022-000017

Handläggare:
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Ny ordförande efter Christoffer Wallin (SD) samt val av ny
ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR)
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).

Sammanfattning
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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Barnkonventionen
Ingen bedömning görs.
Inga ytterligare konsekvenser.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se
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Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet
Rådets syfte
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information och kommunikation
mellan företrädare för pensionärsorganisationer och välfärdsförvaltningen i frågor
som har aktualitet och betydelse för pensionärer.

Uppgifter och verksamhet
Rådet skall vara ett forum för samråd, information och kommunikation om
välfärdsförvaltningen verksamheter och förändringar som har aktualitet och
betydelse för pensionärer.
Ledamöterna i rådet ska kunna:
•
•
•

ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion
ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter som berör
pensionärer
lämna synpunkter till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som
berör pensionärer

Det bör framhållas att rådet inte är en kommunal vald nämnd med
beslutsfunktioner samt att rådet inte ska behandla enskilda personärenden.

Sammansättning
Rådet skall bestå av sex ordinarie ledamöter som representerar
pensionärsorganisationerna samt två ersättare.
Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i Pensionärsrådet.
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.
Rådet väljer inom sig vice ordförande.

Arbetsformer
Rådet sammanträder 4 gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar
detta.
Rådets ordförande leder arbetet och ansvarar för kallelser och protokoll. Kallelserna
ska sändas ut senast 7 dagar innan sammanträdet. Den som får förhinder ansvarar
för att ersättare kallas. Välfärdsnämnden ansvarar för rådets sekreterarskap.
Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollen delges ledamöterna i rådet,
välfärdsnämnden, avdelningschefen samt förvaltningschefen. Protokollen publiceras
därutöver på kommunens webbplats.
Avdelningschefen är ansvarig för att underrätta tjänsteman som är berörd av
rådets protokoll. Förvaltningschefen har ett särskilt informationsansvar som innebär
både möjlighet och skyldighet att väcka frågor som är relevanta för rådet.
Rådets sammanträdesplan fastställs efter att kommunens nämnder fastlagt sina
sammanträdesplaner.
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Ekonomi
Välfärdsnämnden ansvarar för budgetmedel för rådets verksamhet.
Sammanträdesarvoden och reseersättningar utgår till rådets kommunalt
förtroendevalda ledamöter och ersättare enligt kommunens regler för arvoden och
ersättningar för förtroendevalda.
Ändring av rådets arbetsordning kan aktualiseras av rådet eller välfärdsnämnden.
Arbetsordningen ska fastställas av välfärdsnämnden.
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