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Plats och tid  Lokal Sporren Dingle, torsdagen den 17 februari 2022 kl. 09.00 

Beslutande  Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) 
Christina Tedehag (M) §§ 10-11 
Runa Pasanen (SD) ersätter Christina Tedehag (M) §§ 12-17 
Mathias Johansson (SD), 1:e vice ordförande 
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 
 
 
 
 
 

 Runa Pasanen (SD) närvarande ers. §§ 10-11 tjänstgörande §§ 12-17 
Erik Färg (S) 
Bjarne Fivelsdal (V) 
Monica Rodin (C) 
 

Justerare 
 
Mathias Johansson (SD) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, måndag den 21 februari 2022 senast kl. 15.00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 10-17 
 Monica Nordqvist   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Ulla Gustafsson (M)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Mathias Johansson (SD)   
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§ 10 Dnr 2022-000026  

Fastställande av ärendelista  
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ärendelista är upprättad. Välfärdsnämnden har att besluta om 
ärendelistan kan fastställas enligt förslaget.  
 
Regina Johansson (S) önskar ta upp två punkter på dagens möte; 
-uppföljning av äldreomsorgsprogrammet  
-avstämning av tidigare fattade beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget med 
tillägg av Regina Johanssons (S) två punkter som tas upp under ärende  
8, § 17.  
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§ 11 Dnr 2021-000001  

Bokslut 2021 för välfärdsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämndens resultat för 2021 uppgår till 293 447 tkr vilket ger en 
negativ avvikelse mot budget på 10 793 tkr.  Avvikelsen mot budget är 
en försämring mot prognosen med 2 343 tkr, utökade kostnader inom 
försörjningsstöd och tillkommande placeringar är det som påverkat 
prognosen mest.  
Avdelning Vård och omsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på 
2 353 tkr, detta beror främst på ökade personalkostnader. Avvikelsen är 
främst hänförlig till hemtjänsten där antalet verkställda timmar ökat 
under året.  
Avdelning Stöd och service redovisar en avvikelse om minus 1 523 tkr, 
ökat brukarbehov och tillkommande köpta externa boendeplatser inom 
LSS gruppbostad är den verksamhet där nämnden ser utökade 
kostnader.  
Avdelning Individ- och familjeomsorg har en negativ budgetavvikelse på 
5 191 tkr där försörjningsstödet står för den största avvikelsen men 
avdelningen ser även ökade kostnader för placeringar under året. 
Avdelning Ledning redovisar en avvikelse på -1 727 tkr, utökade 
personalkostnader i form av slutlöner, kostnader i samband med 
rekryteringar samt nya verksamhetssystem har påverkat avvikelsen.  
 
Välfärdsnämnden har tagit sig an samtliga av Kommunfullmäktiges fyra 
inriktningsmål. Bedömningen är att ett verksamhetsmål delvis är till stor 
del uppfyllt, två mål delvis uppfyllda och ett mål inte är uppfyllt.   
  
Årets investeringar uppgår till 2 217 tkr av den totala investeringsramen 
på 3 368 tkr. Årets investeringar består främst av inventarier, inre och 
yttre underhåll av Ekebacken samt licenskostnad för nytt 
verksamhetssystem.     
 
Med anledning av att nämndens negativa resultat på 10 793 
tkr överstiger 3 % av nämndens budgetram ska enligt gällande 
ekonomistyrningsregler 8 480 tkr överföras till nämndens eget kapital. 
Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att få hela underskottet 
avskrivet, kvittat mot nämndens ingående eget kapital på 2 124 tkr 
alltså 6 356 tkr. Motiveringen är att nämnden påverkats av pandemin 
även under 2021, försörjningsstödet är fortsatt högt och utifrån hur 
samhället ser ut är det svårt att få ut bidragstagare i egen försörjning. 
Timmarna i hemtjänsten har ökat och resursfördelningsbudgeten från 
kommunfullmäktige redovisar ett underskott samt att nämnden har 
utökade kostnader inom LSS som nämnden ej kunnat påverka.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-09 
Bokslut 2021 välfärdsnämnden  
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forts. § 11 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021.  

Välfärdsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.  

Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 151 kr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs 
till Välfärdsnämndens investeringsanslag för 2022.  

Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 
nämndens negativa resultat, att ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler görs och 6 356 tkr skrivs av.  

 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD), Karl-Anders Andersson (C), Linda Wighed (M) 
Hans-Joachim Isenheim (MP), Regina Johansson (S-gruppen): Bifall till 
förvaltningens förslag i sin helhet. 
   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag enligt 
ovanstående bifallsyrkande och finner att välfärdsnämnden bifaller 
förslaget i sin helhet.       
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021.  
  
Välfärdsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.  
  
Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 151 kr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till välfärdsnämndens 
investeringsanslag för 2022.  
  
Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 
nämndens negativa resultat, att ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler görs och 6 356 tkr skrivs av.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Förvaltningschef välfärd 
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§ 12 Dnr 2022-000001  

Förslag till åtgärder i budget 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Till följd av bland annat utökade kostnader inom LSS Gruppbostad visar 
välfärdsnämnden redan vid årets ingång ett prognostiserat underskott på 
2 500 tkr. Enligt kommunens ekonomiprinciper ska nämnden snarast ta 
beslut om åtgärder för att få budget i balans.   
 
Förvaltningen har tagit fram åtta förslag till åtgärder som påvisar den 
ekonomiska effekten för 2022 samt helårseffekt för 2023. Risk- och 
konsekvensanalyser är framtagna utifrån de åtgärder som är lagda 
tillsammans med verksamheten och fackliga representanter, vilket 
framgår i samverkansprotokoll 2022-02-07 och bilaga. Avstämningar och 
information till nämnden sker löpande när åtgärderna är påbörjade och 
genomförda. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Sammanställning av förslag till åtgärder  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en verksamhetspedagog, ekonomisk effekt 2022 650 tkr. 

Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en 40 % administrativ tjänst inom avdelning Stöd, ekonomisk effekt 
2022 166 tkr. 

Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en dagstur på LSS gruppbostad, ekonomisk effekt 2022 416 tkr. 

Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en 80 % kvalitetsutvecklare inom avdelning IFO, ekonomisk effekt 2022 
170 tkr. 

Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en 80 % kuratorstjänst, ekonomisk effekt 2022 260 tkr. 

Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en 75 % årsarbetare inom träffpunkten, ekonomisk effekt 2022 320 tkr. 

Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
75 % hälsosamordnare, ekonomisk effekt 2022 300 tkr. 

Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
50 % fastighetstekniker inom Vård och omsorg, ekonomisk effekt 2022 
260 tkr. 
 

forts. 
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forts.§ 12 

Yrkanden 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. 
 
Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Avslag på förvaltningens förslag samt att 
välfärdsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om ett budgettillskott 
av 5 miljoner kronor. Föreslagna besparingsåtgärder raserar stora delar 
av nämndens förebyggande arbete. Personalen behöver tid och lugn 
efter covid för att se över alla verksamheter för att hitta andra 
arbetsformer som i längden är mera kostnadseffektiva än kortsiktiga 
lösningar. 
 
Mathias Johansson (SD): Bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. 
 
Sten-Ove Niklasson (S): Avslag till förvaltningens förslag i sin helhet. 
 
Regina Johansson (S): Avslag till förvaltningens förslag i sin helhet. 
      
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Andersson (C), Linda 
Wighed (M) och Mathias Johanssons (SD) yrkande att bifalla 
förvaltningens förslag i sin helhet och finner att välfärdsnämnden bifaller 
förslaget. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. 
Nej-röst: Avslag till förvaltningens förslag i sin helhet.   
 
Omröstningsresultat 
    
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) X   
Runa Pasanen (SD X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Regina Johansson (S)  X  
Sten-Ove Niklasson (S)  X  
Maria Sundell (S)  X  
Karl-Anders Andersson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (KD)  X  
Ulla Gustafsson (M) ordförande X   
Resultat 7 4 0 

 
forts. 
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forts. § 12 
 
Ja-röster: 7 
Nej-röster: 4 
Avstår: 0 
Välfärdsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag i sin helhet. 
   
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en verksamhetspedagog, ekonomisk effekt 2022, 650 tkr. 
 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en 40 % administrativ tjänst inom avdelning Stöd, ekonomisk effekt 
2022, 166 tkr. 
 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en dagstur på LSS gruppbostad, ekonomisk effekt 2022, 416 tkr. 
 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en 80 % kvalitetsutvecklare inom avdelning IFO, ekonomisk effekt 2022, 
170 tkr. 
 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en 80 % kuratorstjänst, ekonomisk effekt 2022, 260 tkr. 
 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
en 75 % årsarbetare inom träffpunkten, ekonomisk effekt 2022, 320 tkr. 
 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
75 % hälsosamordnare, ekonomisk effekt 2022, 300 tkr. 
 
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärd att dra in 
50 % fastighetstekniker inom Vård och omsorg, ekonomisk effekt 2022, 
260 tkr.  
 
Reservationer: 
Hans-Joachim Isenheim (Miljöpartiet): Bilaga 1  
Regina Johansson (Socialdemokratiska gruppen): Bilaga 2 
Reservationerna biläggs § 12  
  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschef Vård och omsorg 
Avdelningschef Stöd/IFO 
Tf. avdelningschef LSS 
HR-Specialist välfärd 
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§ 13 Dnr 2022-000033  

Uppsägning av hyresavtal på Strömstadsvägen 
Sammanfattning av ärendet 
Hemtjänsten i Munkedals centrum utgår idag från Strömstadsvägen. 
Förvaltningen anser att lokalen idag inte är optimal för denna forma av 
verksamhet. Förvaltningen ser i stället en fördel och vinst i att 
samlokalisera hemtjänsten centrum, nattpatrull och 
korttidsverksamheten för framtida utmaningar såsom tillgång till 
arbetskraft, nära vård och att nå en budget i balans.  
 
Uppsägningen är också en del i uppdraget om att minska kostnader för 
externa lokaler. Förvaltningen föreslår därför att kontraktet med 
fastighetsägaren Västpricken AB för lokalen på Strömstadsvägen i 
Munkedal sägs upp.     
 
Beslutsunderlag 
Avdelningschef VoO tjänsteskrivelse 2022-02-08 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om uppsägning av hyresavtal 
201401-7:17 med Västpricken AB gällande lokal på Strömstadsvägen.   

Yrkanden 
Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP), Linn 
Hermansson (SD) och Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag, med bifall enligt 
ovanstående och finner att välfärdsnämnden bifaller förvaltningens 
förslag.    
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar om uppsägning av hyresavtal 201401-7:17 
med Västpricken AB, gällande lokal på Strömstadsvägen 7. 
 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnadschef 
Förvaltningschef välfärd 
Avdelningschef VoO 
Förvaltningsekonom 
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§ 14 Dnr 2022-000023  

Månadsrapport - Statistik från verksamheter till och 
med januari 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har begärt att förvaltningen ger en månadsvis 
statistikredovisning över insatser och bistånd för respektive avdelnings 
verksamhet. 
 
Vård och Omsorg: hemtjänst beviljade timmar SoL/delegerade timmar 
HSL, beviljade hemtjänsttimmar per område, korttids och växelvård 
samt lediga platser särskilt boende (SÄBO).  
 
Stöd: verkställda beslut LSS med olika insatser, verkställda beslut inom 
socialpsykiatrin med olika insatser.  
 
Individ- och familjeomsorg: orosanmälningar gällande barn och unga, 
placeringar barn och unga, missbruk/beroende och våld i nära relationer 
samt ekonomiskt bistånd. 
 
Statistiken omfattar jämförelse under perioden januari 2020 - januari 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikredovisning januari 2020-januari 2022 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 15 Dnr 2022-000018  

Tillägg i välfärdsnämndens delegationsordning kap. 2 
IFO, betalningsmottagare CSN 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kapitlet 33 § Studiestödsförordningen, skall studiehjälp betalas 
ut till den studerandes föräldrar eller någon annan vårdnadshavare enligt 
samma grunder som tillämpas vid utbetalning av allmänt barnbidrag. Om 
den studerande är myndig, skall dock studiehjälpen betalas ut till honom 
eller henne själv. Om en förvaltare har förordnats för den studerande, 
skall studiehjälpen betalas ut till förvaltaren om det ingår i uppdraget.  
 
Om det finns särskilda skäl kan studiehjälp för en omyndig studerande 
betalas ut till en socialnämnd eller någon annan för att användas till den 
omyndiges utbildning och uppehälle. 
 
När ett barn eller ungdom placeras i familjehem eller Hem för vård och 
boende (HVB), skall delegat förordnas av socialnämnden när det gäller 
frågan om studiestöd från CSN. Om beslut inte fattas fortsätter 
studiestödet gå till vårdnadshavaren. Det är inte förenligt med barnets 
bästa att vårdnadshavaren erhåller studiestödet då barnet inte bor hos 
vårdnadshavaren. 
 
Välfärdsnämnden föreslås därför besluta att utse socialsekreterare som 
delegat för ändring av betalningsmottagare av studiestöd från CSN.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08      
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att i gällande delegationsordning, antagen 
2022-01-27 § 2, i kapitel 2 Individ- och familjeomsorg, godkänna nytt 
tillägg enligt följande; 

-Nr 2.135.1: Beslut om framställan till CSN om ändring av 
betalningsmottagare för studiestöd i samband med placering av barn och 
ungdom i enskilt hem eller HVB. 

-Laghänvisning: 2 kap. 33 § Studiestödsförordningen.  

-Delegat: Socialsekreterare.   

Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden bifaller förslaget.     
 
 
forts. 
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forts. § 15 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att i gällande delegationsordning, antagen 
2022-01-27 § 2, i kapitel 2 Individ- och familjeomsorg, godkänna nytt 
tillägg enligt följande; 
 
Nr 2.135.1: Beslut om framställan till CSN om ändring av 
betalningsmottagare för studiestöd i samband med placering av barn och 
ungdom i enskilt hem eller HVB. 
 
Laghänvisning: 2 kap. 33 § Studiestödsförordningen.  
 
Delegat: Socialsekreterare.   
 
 
Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare för redigering av delegationsordningen, expediering 
till förvaltningen och publicering. 
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§ 16 Dnr 2022-000005  

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 välfärdsnämndens anmälda 
delegationsbeslut under perioden 2022-01-01 – 2022-01-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning januari 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-01-01 - 2022-01-31.    

Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar bifalla redovisningen.     
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-01-01 – 2022-01-31.    
 
 
Beslutet skickas till 
Registrator VFN 
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                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(13) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17 Dnr 2022-000025  

Information från förvaltningen samt övriga frågor  
Sammanfattning av ärendet 
 Förvaltningschef och avdelningschefer informerar om;  
- lokaler,  
- förstudie särskilt boende (SÄBO), 
- effektivare kommun, 
- återkoppling av försäkringskassans ärende, 
- trygghetsboende, 
- hälsoinspiratör, 
- extramöte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
Socialstyrelsen angående påverkanskampanj mot socialtjänsten, 
extrainsatt sändning med aktuell lägesbild samt information om vilket 
stöd som finns för kommuner. 
 
Regina Johansson (S) tar upp frågorna: 
- När uppföljning av äldreomsorgsprogrammet kommer att utföras för att 
se hur man idag följer programmet. 
- Önskemål om avstämning av välfärdsnämndens tidigare fattade beslut 
år 2020 om alternativ boendeform i centrum, trygghetszon, samt 
utveckling av Träffpunkten. 
 
Förvaltningschefen meddelar att hon återkommer till välfärdsnämnden 
med svar på Regina Johanssons (S) frågor. 
    
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.      
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef välfärd 
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