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 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 
 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE  
 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) 

Tid Måndag den 18 november 2019 Kl. 09.00-09,30 
Plats Gullmarssalen 
 
Ordförande Christoffer Wallin (SD) 
Sekreterare Markus Fjellsson 
 
Om någon saknar handling eller önskar ytterligare information, kontakta Markus 
Fjellsson på telefon 0524-181 44. Ledamot med förhinder att tjänstgöra ansvarar 
för att ersättare kallas. 
 
 
Ärenden 

1. Val av justerare 
2. Föregående mötesprotokoll 
3. Stående punkt: Information från centralförbunden” 
4. LSS-avgifter (förbehållsbelopp) 

 

 

Gemensam tid med KPR 09:30-11.00 

5. Närvaroupprop (KPR) och val av justerare KPR samt dag och tid för 
gemensam justering av båda protokollen KPR/KRF. 

6. Mötestider 2020 
7. Stående punkt: Välfärdsnämndens ärenden 
8. Budget 2020 
9. Information om Rehab.enheten 
10. Äldreboende (Ekebacken, Dingle) 

 



 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) år 2020 

VFN=Välfärdsnämnden            
Mötesdag 

 
Plats: Gullmarssalen 

 

Sista dag för 
inlämnande av handling 

 
 

Beredning 
KRF: kl. 09.00-10.00 
KPR: kl. 10.00-11.00 
Plats: Kochrummet 

Kallelse utskickas 

Tis 11/2 
 
KRF: kl. 09-00-10.00 
KRF och KPR: kl. 10.00-
12.00  
KPR: kl. 12.00-13.00 
 

28/2 
 
 

Planera utbildningsdag för 
nästa möte på gemensam tid. 

Tors 30/1 3/2 

Tis 7/4 
 
KRF/KPR: kl. 09.00-13.00 
Kl. 09.00-10.00 – 
Information om VFN 
bokslut 2019 och 
budgetprocessen 2020 
 
Kl. 10.00-13.00 – 
utbildningstillfälle 
 

24/3 
Bokslut/årsredovisning 2019 

är klar till beredning och 
kallelse. 

 
Ekonomen informerar om 

budgetprocessen. 

Tors 26/3 
 
 

30/3 

Tors 14/5 
 

KRF/KPR: kl. 09.00-12.00 
 

28/4 
Budgetmaterialet lämnas på 

mötet. 
Ekonomen föredrar ärendet. 

Råden bör lämna färdiga 
synpunkter på budget till 
nämndsekreteraren VFN 

senast 19/5 kl .12.00 om det 
ska publiceras till VFN möte 

20/5. 
VFN får handlingarna 13/5. 

Tors 30/4 5/5 

Tis 15/9 
 
KRF: kl. 09-00-10.00 
KRF och KPR: kl. 10.00-
12.00  KPR: kl. 12.00-
13.00 
 

1/9 Tors 3/9 7/9 

Ons 25/11 
 
KRF: kl. 09-00-10.00 
KRF och KPR: kl. 10.00-
12.00  
KPR: kl. 12.00-13.00 

 

10/11 
 

Sammanträdestider 2021 
ska antas 

Tors 12/11 17/11 

 
Nämndsekreterare: Markus Fjellsson 

 
Folkhälsopolitiska rådet (FPR) år 2020 

 
Mötesdag 

 
Tid och plats 

  
  
  



 
  

          
        Dnr VFN 2019-58 

                 Välfärdsnämnden            

 
 

Välfärdsnämnden 
Återremitterade anpassningar för budget i balans 

 
 

Budget 2020 
Plan 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
   

Nämndsbeslut 
Antagen i VFN 2019-11-21 § 

  
Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 
 

 
Beslut av nämnd 23/5 -2019 § Dnr VFN 2019-58 
 

1. Välfärdsnämnd beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 med 
konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.  
 

2. Välfärdsnämnden äskar att kvarhålla 550 tkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd från KS 
förfogane post. Tjänsten är riktad mot långvariga försörjningstagare. 

 
 
Beslut av nämnd 19/9 -2019 § Dnr VFN 2019-58 

 
3. Välfärdsnämnd godkänner verksamhetmål och mått för 2020. 

 
Förslag till beslut av nämnd 21/11 2019 § Dnr VFN 2019-58 

 
4 Välfärdsnämnd godkänner kopletterade redovisning av verksamhetrsanpassningar med 

konsekvensbeskrivningar för budget i balans 2020. 
 

 
Kommande förslag till beslut av nämnd 18/12 -2019 § Dnr VFN 2019-58 

 
5 Välfärdsnämnd godkänner redovisningen av verksamhetsplaner och detaljbudget för 2020. 

 
  



Nämndsordförande: Johnny Ernflykt (M)  
Förvaltningschef: Catarina Dunghed 
 
 

 
 

 

Återremitterad poster:  
 
Nr Förslag till anpassningar 2020 
11 Indragning habiliteringsersättning SOL och LSS -380 
12 Indragning frukost Daglig verksamhet, översyn abonemang och prenumeration -60 
17 Generellt spar -549 
Summa  -989 

 
Förvaltningens nya anpassningar inför budget i balans: 
 
Nr Tillkommande förändringar 2020 

8 Utökning hemtagnings beslut inom LSS, beslut VFN 2019-04-25, beslut KF 
2019-06-03.  2505 

 Summa  +2505 
 
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2020 

1 Omorganisation enhetschefer, 0,8 åa -586 
2 Förändring ledning administration -365 
3 Syn och hörselinstruktör  -250 
4 Ingen utökning av antalet särskilda boende platser  -2043 
5 Ung omsorg, säga upp avtal -80 
6 Lokaler Barnkullen -170 

  Summa  -3494 
    

       Nettosumma budget i balans 0 
 

Beskrivning av verksamhetsförändring 
 
  
8. Utökning hemtagnings beslut inom LSS, beslut VFN 2019-04-25, beslut FK 2019-11-04. 
(Separat äskande 2 505 tkr) 
Förvaltningen har i ett separat tjänsteskrivelse äskat om utökning av ram som nämnden beslutade om 
2019-04-25 av fullmäktige. Ärendet är redovisat hos kommunstyrelsen den 14/11 2019 och 
förhandsbeskedet är att förvaltnignen ska finansiera utökningen inom befintlig budget ram.  

 

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder  
 
Om nämndens tilldelade ram är i obalans, måste åtgärder vidtagas för att anpassa verksamheten till 
budgetramen. Dessa åtgärder skall redovisas punktvis/tabell och varje del kostnadsberäknas var för sig. 
Redovisning ska endast göras av förändringar av väsentlig betydelse. Effekten för året och planåren. Hel 
eller delårseffekt. Konsekvensbeskrivning av neddragning/omprioriteringen ska göras. 
 
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 
 
1. Omorganisation enhetschefer, -586 tkr 

I samband med att en enhetschef (80 % tjänst) avslutat sin anställning görs en översyn av 
förvaltningen och avdelningarnas organisering. Bedömningen är att kunna göra en besparing på 586 tkr 
på strategisk nivå.  
 
Riskbedömning för brukare: 
Ingen allvarlig risk. 
 
Riskbedömning för personalen: 
Ökad arbetsbelastning för enhetschef en möjlig risk för sämre möjlighet för ett tillgängligt och 



 
   

närvarande ledarskap. Se särskild risk och konsekvensanalys.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inför förändringar kommer risk- och sårbarhetsanalys med åtgärdsprogram tas fram.  

 
2. Förändring ledning och administration 0,5 åa, -365 tkr 

I samband med pensionsavgång och annan vakans se över arbetsuppgifter och organisation för ledning 
och administration ytterligare effektivisera med 0,5 årsarbetare.  
 
Riskbedömning för brukare: 
Ingen allvarlig risk. 
 
Riskbedömning för personalen: 
Risk för ökad arbetsbelastning för enhetschefer och administrativ personal.  
Ingen övertalighet på grund av pensionsavgång och vakanser. 
 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Omprioritera arbetsuppgifter. Fortsatt utredning under hösten tillsammans med berörda verksamheter 
för att se över  

 
 
3. Syn och hörselinstruktör, -250 tkr 

Återbesätts ej i samband med pensionsavgång, troligen under 2020. Besparingen avser en halv årslön. 
Översyn av tjänsten sker inför budget 2021. 
 
      
Riskbedömning för brukare:  
Om man som syn- eller hörselskadad inte får hjälp och rehabilitering som kan underlätta vardagslivet 
både i hemmet och i närområdet finns risk för minskad självständighet och isolering. Risk för ett ökat 
behov av andra kommunala insatser som tex hemtjänst.   

 
Riskbedömning för personalen:  
Eventuell övertalighet om bslut om avveckling sker tidigare än vid pensionsavgång.  
Minskat stöd och handledning för övrig vårdpersonal vid arbete med personer som har syn- och 
hörselnedsättningar.  

 
 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:  
      Utbilda personal inom vård och omsorg        
 
 
4. Ingen utökning av antalet särskilda boende platser, -2043 tkr 

Förutsätter ett minskat antal platser på särskilt boende och en omfördelning av budget inom SÄBO.  
Se särskild bilaga, ”utredning sänkta kostnader inom Välfärdsförvaltningen – uppdrag från KF” 

 
Riskbedömning för brukare 

 

 
Riskbedömning för personalen 

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

 
 
5. Ung omsorg, uppsägning avtal, -80 tkr 

Effetkt 2019 80 tkr, 290 tkr helårseffet. 
 

Riskbedömning för brukare 
      Ingen allvarlig risk men minskade sociala aktiviteter på helger 
 

Riskbedömning för personalen 
      Ingen allvarlig risk 
 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
 
6. Lokaler barnkullen, -170 tkr 

Riskbedömning för brukare 
 
Riskbedömning för personalen 
 



 
   

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
 



  
          

        Dnr  
                 Välfärdsnämnden            

 
  

Välfärdsförvaltningen 
 
 

Pågående utredningar för 
budget i balans 

 
samt uppdraget från KF att få kostnader i 

nivå med jämförbara kommuner  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pågående utredningar för budget i balans  
 
 
1. Utreda möjlighet till Trygghetsboende i Munkedals kommun 

Flera alternativ till Trygghetsboende kommer utredas under hösten. Flera tidigare utredningar visar 
att om det finns Trygghetsboende kan behovet av vård- och omsorgsboende minska, vilket då också 
minskar kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen framöver.  
 
Möjliga alternativ som utreds 
- Kan Dinglegården göras om till Trygghetsboende 
- Kan Ekebacken byggas om till Trygghetsboende  
- Möjligheten att Centrumhuset blir trygghetsboende – Munkbo 

 
2. Se över kvalitetsnivåer och revidera riktlinjer för biståndsbedömning 

Kvalitetsnivåer beskriver hur riktlinjerna ska tolkas och vad som anses vara skälig levnadsnivå i 
Munkedals kommun. Tex hur kan behov inom hemtjänsten tillgodoses på annat sätt som är mer 
kostnadseffektiva. 
 
- Uppdrag från KS och VFN 
 

3. Se över organisation för ledning, bemanning och administration 
Ett arbete har påbörjats för att utreda möjligheten att genom tex samordning kunna effektivisera 
både bemanning och administration. Bemanningsenhetens uppdrag kommer ses över. 
 
- Risk och konsekvensanalyser pågår i verksamheterna och kommer finnas med i underlaget inför 

samverkan 11 november.  
 

4. Översyn nattbemanning 
Se över om man genom en förändrad nattarbetstid och förändrad schemaläggning effektivisera och 
minska nattbemanning. Ser att nattarbetare gör mycket mertid. 
 
- Arbetsgrupp startar i november 
 

5. Lokalöversyn 
Se över hur vi använder lokalerna inom förvaltningen och om det är möjligt till samlokalisering och 
eventuellt uppsägning av lokaler.  
 

6. Översyn taxor och avgifter inom omsorgen  
Utreder om det finns möjlighet att öka intäkter genom en höjning av vissa avgifter 
 

7.  
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 









 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

1 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-09-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Plats och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 16 september, kl. 09.00  
  
Beslutande Lars Östman (M) 

Thomas Högberg (L) 
Matheus Enholm (SD) ordförande 
Anders Persson (SD)  
Håkan Bergqvist (S) 
Jenny Jansson (S) 
Leif Svensson (C) 
Håkan Bergqvist (S) 

  
Ej tjänstg. ersättare Christoffer Wallin (SD) 

Rolf Hansson (C) 
Per-Arne Brink (S) (på informationspasset) (Anmäler jäv §113) 
 

  
  
  
  
  
Övriga deltagare Mats Tillander, samhällsbyggnadschef 
 Markus Fjellsson, sekreterare 

Elisabeth Johnsson, ekonom 
Frida Olsson, processledare  
Henrik Gustavsson, enhetschef 

  
  
Utses att justera 
 

Jenny Jansson (S) 

Justeringens plats 
och tid 

2019-09-16, kl. 12.00  
 

  
  
Sekreterare …………………………………………………………. 

Markus Fjellsson 
Paragrafer 107–119 
 

 
 
Ordförande 
 

 
 
………………………………………………………….. 
Matheus Enholm (SD) 
 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Jenny Jansson (S) 

 
 

  

  

  

  

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

13 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-09-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 117  Dnr: 2019–171 
 
Kommunens skyddsrum (Extra ärende) 
 
Det finns ingen förteckning hos kommunen över de skyddsrum som finns i 
kommunen.  
Rådet uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att initiera arbetet med en sådan 
förteckning. 
 
 
Beredning 
Beslut KPR § 30, 2019-09-12 
 
Beslut 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att handlägga ärendet.  
 
Expediering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
KPR  
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