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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, dagen den 20 februari 2020, kl. 09.00-14.30 

 
Beslutande Inger Nilsson (M) ersätter Johnny Ernflykt (M) (som avsagt sig uppdraget) 
 Linda Wighed (M) ej närvarande § 13 
 Glenn Hammarström (M)  

Christoffer Wallin (SD) ordförande 
 Linn Hermansson (SD) ej närvarande §§ 1,2 

 Pontus Reuterbratt (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) §§ 1, 2 
                                     ersätter Linda Wighed (M) § 13 
 Mathias Johansson (SD)  

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

Fredrik Olsson (KD) ej närvarande § 13 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Fredrik Olsson § 13 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Pontus Reuterbratt (SD) (tjänstgörande §§ 1,2,13) 
Sophie Bengtsson (S) 

 Erik Färg (S) 

 Lovisa Svensson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) (tjänstgörande § 13) 
  
Övriga närvarande Catarina Dunghed, förvaltningschef 
 Catarina Sundström, tf. avdelningschef vård och omsorg § 2 
 Åsa Lindström, enhetschef LSS/socialpsykiatri §§ 2, 3, 
 Elise Andersson, enhetschef bistånd § 2 

 Maria Edlund, enhetschef Individ- och familjeomsorg §§ 2, 13 
 Maria Ternström, enhetschef Individ- och familjeomsorg § 2 
 Josefine Fredriksson, ekonom välfärd §§ 4, 5, 6, 7 
 Wivi-Anne Wiedemann, verksamhetsutvecklare § 8 
 Monica Nordqvist, sekreterare 
 Jan Hognert (M), kommunstyrelsens ordf. åhörare §§ 1-7, t.o.m. kl 12.00 

  

  
Utses att justera  Sten-Ove Niklasson (S) 
Justeringens plats 
och tid 

Digital justering, senast 25 februari. 
Omedelbar justering § 13 – justeras manuellt p.g.a. sekretess enligt 

 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 26 kap. (se sid 2 i protokollet) 
  

 
 
Sekreterare 

 
Digital signering 
………………………………………………………….                         Paragrafer 1-13 
Monica Nordqvist                                                     Sekretess § 13   

 
 
Ordförande 

 
 
Digital signering 

………………………………………………………… 
Christoffer Wallin (SD) 

 

 
 
Justerande 

 

 
Digital signering 
…………………………………………………………. 
Sten-Ove Niklasson (S) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, torsdagen den 20 februari 2020, kl. 09.00 

 

Beslutande Inger Nilsson (M) ersätter Johnny Ernflykt (M) (avsagt sig uppdraget) 

 Pontus Reuterbratt (SD) ersätter Linda Wighed (M) § 13 

 Glenn Hammarström (M)  
Christoffer Wallin (SD) ordförande 

 Linn Hermansson (SD) 

 Mathias Johansson (SD)  
Regina Johansson (S) 

 Sten-Ove Niklasson (S) 

 Maria Sundell (S) 

 Karl-Anders Andersson (C)  
Hans-Joachim Isenheim (MP)) ersätter Fredrik Olsson (KD) § 13  
 

  

  

 Catarina Dunghed, förvaltningschef 

 Maria Edlund, enhetschef Individ- och familjeomsorg  

 Monica Nordqvist, sekreterare 

  

  

  

  

  

  

  

Utses att justera  Sten-Ove Niklasson (S) 

Justeringens plats 

och tid 

Kommunhuset Forum torsdagen den 20 februari 2020  

Omedelbar justering § 13 

 

Sekreterare 

 

………………………………………………………….                         Paragraf 13 

Monica Nordqvist 

 

Ordförande 

 

………………………………………………………… 

Christoffer Wallin (SD) 

 

Justerande 

 

…………………………………………………………. 

Sten-Ove Niklasson (S) 

 

 

 

 

Sekreterarens notering: 

Denna sida 2 är manuellt undertecknad 2020-02-20 i samband med justering av 

paragraf 13, som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 

26 kapitlet. Originalsidan förvaras separat hos administrativa avdelningen 

tillsammans med § 13.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 1 

 

Fastställande av ärendelista / dagordning 

 

kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd Jan Hognert (M), har begärt att få 

närvara som åhörare i mötet. Då välfärdsnämnden beslutat att inte ha offentliga 

möten, ska nämnden godkänna Jan Hognerts begäran. 

 

Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den 

turordning som föreslagits samt om begäran från Jan Hognert (M) att närvara 

vid mötet kan beviljas och finner att välfärdsnämnden bifaller detta. 

 

Beslut 

 

* Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget och 

Jan Hognert (M) beviljas närvara som åhörare på mötet. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 2 Dnr VFN 2020-17 

 

Månadsrapport – Statistik gällande insatser, bistånd och kostnader inom 

avdelningar Vård och äldreomsorg, Stöd, Individ- och familjeomsorg 

 

Sammanfattning 

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, januari 2020. 

- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst, statistikjämförelse från år 2015 till 

januari 2020. 

-Antal brukare inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser (ej trygghetslarm och 

avlösning), i statistikjämförelse från år 2015 till januari 2020. 

-Antal korttidsdygn, dygn personer vistats på korttidsplats, statistikjämförelse 

från år 2017 till januari 2020. 

Kostnadsjämförelsen gäller månadsvis år 2019 till januari 2020.  

 

Avdelning Stöd 

-Verkställda beslut inom socialpsykiatrin 2020 – stödboende, boendestöd (antal 

verkställda timmar), kontaktperson, sysselsättning och boende under januari 

2020. 

-Verkställda beslut LSS år 2020 – daglig verksamhet, boende barn, personlig 

assistans (internt/externt) och särskilt boende under januari 2020. 

-Verkställda beslut LSS år 2020 – ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, 

korttidsvistelse och korttidstillsyn under januari 2020. 

 

Avdelning Individ- och familjeomsorg 

-Egna familjehem, statistikjämförelse från år 2015 till januari 2020. 

-Köpta familjehem, statistikjämförelse från år 2015 till januari 2020. 

-Barn Hem för vård och boende (HVB), statistikjämförelse från år 2015 till 

januari 2020. 

-Totalt antal placerade barn, statistikjämförelse från år 2015 till januari 2020. 

-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer, statistikjämförelse från 

år 2018 till januari 2020. 

-Ekonomiskt bistånd, månadsvis statistikjämförelse från år 2019 till januari 

2020. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Statistikredovisning till och med januari 2020 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att notera redovisningen. 

 

 

Beslutet expedieras till 

Avdelningschefer 

Förvaltningschef 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 3 Dnr VFN 2019-134 

 Dnr IVO: 8.4.2-13389/2019-6 

 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på granskningsrapport 

efter tillsyn vid stödboende för barn och unga vid Brudås stödboende i 

Munkedals kommun 

 

Sammanfattning 

IVO har utfört tillsyn vid stödboende Brudås i Munkedal. 2019-12-20 inkom 

beslut från IVO daterat 2019-12-17 till välfärdsnämnden i Munkedals kommun.  

IVO har i sin rapport konstaterat en rad brister och begär med stöd av 13 kap 5 

§ Socialtjänstlagen (SoL) att Välfärdsnämnden att senast den 2020-01-31 

redovisar sin inställning till de brister IVO konstaterat. Redovisningen ska ange 

vilka åtgärder nämnden tagit eller planerar att vidta, för att komma till rätta med 

bristerna samt en tidsangivelse för när åtgärderna vidtagits eller beräknas 

vidtas.  

 

I kontakt med IVO fick nämnden uppskov gällande inlämning av redovisning till 

och med 2020-02-28.  

De brister IVO konstaterar är:  

-Fortsatta brister avseende personalens tillgänglighet nattetid 

-Brister i nämndens systematiska kvalitetsarbete 

-Fortsatta brister gällande uppdrag från nämnden, inskrivning och 

lämplighetsbedömning. 

 

Välfärdsförvaltningen har vidtagit och planerar att vidta en rad åtgärder för att 

rätta till bristerna, vilket redovisas i upprättat svar till IVO. Välfärdsnämnden ska 

godkänna förvaltningens svar innan det översänds till IVO.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens svar/tjänsteskrivelse 2020-02-06 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna svar på inkommen 

granskningsrapport från IVO efter tillsyn och granskning av stödboendet. 

 

Yrkande 

Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag att godkänna svaret 

till IVO. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande och 

finner att välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandet. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna svar till IVO på inkommen 

granskningsrapport efter tillsyn och granskning av stödboendet Brudås. 

 

 

forts.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 3 

 

Beslutet expedieras till: 

 

Beslut och svar expedieras till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

 

Övrig expediering av beslutet: 

Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 

Avdelningschef Stöd 

Enhetschef Stödboende 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 4 Dnr VFN 2020-12 

 

Välfärdsnämndens bokslut år 2019 

 

Sammanfattning 

Välfärdsnämndens resultat för året uppgår till –11 048 tkr. Största avvikelserna 

finns inom avdelning Stöd, där köp av externa boendeplatser ökat under 2019. 

Hemtjänsten och hemsjukvården är ytterligare verksamheter som redovisar ett 

negativt resultat. Individ och familjeomsorgen redovisar en positiv avvikelse och 

har sänkt kostnaderna under 2019. 

 

Årets investeringar uppgår till 539 tkr av den totala investeringsramen på 3 244 

tkr fördelat på projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel, 2333 Gemensam 

inventarier, 2335 Larm och 2336 MuSoLy Combine. Årets investeringar består av 

liftar till hemtjänsten och inventarier till nya avdelningen på Allégården.  

 

Välfärd har tagits sig an två av kommunfullmäktiges åtta inriktningsmål.  

Båda inriktningsmålen är i hög grad uppfyllda.  

 

Med anledning av nämndens negativa resultat på 11 048 tkr ska enligt gällande 

ekonomistyrningsregler 3% av nämndens budgetram, 8 167 tkr, föras över till 

eget kapital. Nämnden föreslår att underskottet i sin helhet skrivs av och ingen 

resultatöverföring sker. Motiveringen är nämndens redan ansträngda situation 

med att hantera flera ekonomiska uppdrag som samtliga syftar till att minska 

kostnader inom förvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefen/ekonomens tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Välfärdsnämndens bokslut 2019 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

* Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 705 tkr av ej 

ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Välfärdsnämndens 

investeringsanslag för 2020. 

 

* Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 11 048 tkr, att ingen resultatöverföring 

görs vilket är ett avsteg från gällande ekonomistyrningsregler.  

 

Yrkande 

Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande och 

finner att välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandet. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 4 

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

* Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 705 tkr av ej 

ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Välfärdsnämndens 

investeringsanslag för 2020. 

 

* Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 11 048 tkr, att ingen resultatöverföring 

görs vilket är ett avsteg från gällande ekonomistyrningsregler.  

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

 

Förvaltningschef välfärd 

Ekonomiavdelningen  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 5 Dnr VFN 2019-144 

 

Information om pågående förändringar på Ekebacken 

 

Sammanfattning 

Förvaltningschef och ekonom välfärd, informerar om hur arbetet fortlöper med 

de förändringar som pågår på Ekebacken, med bland annat boendeplatser och 

personal. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 6 Dnr VFN 2019-144 

 

Begäran från samhällsbyggnadsförvaltningen om utredning av 

kostnader för åtgärder på Ekebacken 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat tjänsteskrivelse till 

Välfärdsnämnden med följande begäran; 

 

Välfärdsnämnden beslutade i november 2019 att stänga 17 särskilt boende-

platser på Ekebacken och att trygghetsboende inrättas parallellt. 

 

Förvaltningen har därefter flyttat över boende till de nya lägenheterna på 

Allégården samt vidtagit omflyttningar inom Ekebacken med syftet att tömma 

det andra våningsplanet. Planeringen riktar sig mot att ha SÄBO i entréplanet 

och trygghetsboende på andra våningen. 

 

Boende, biståndsbedömda inom SÄBO skyddas av ”stark sekretess”. Det innebär 

bl.a. att det inte är fritt för ”allmänheten” att gå in på ett SÄBO. Med 

trygghetsboende en trappa upp på Ekebacken uppstår vissa problem med fritt 

tillträde etc. Hiss och trappa upp till trygghetsboendet finns i ett utrymme där 

det också är fritt tillträde till SÄBO-lägenheter. 

 

Boende i trygghetboendet på andra våningen har rätt, precis som för vilken 

hyreslägenhet som helst, att ta emot besökare. Dessa ska dock inte kunna gå in 

till SÄBO-lägenheterna. Det innebär att hiss och trappa behöver byggas in så att 

det inte blir fritt att gå annat än till trygghetsboendet.  

Ett nytt passagesystem behöver installeras vid 7-8 dörrar samt i hissen. 

Installation av porttelefoner bör övervägas. Eventuella krav på brandskydd etc 

bör diskuteras med Räddningstjänsten. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att utreda kostnaden för passagesystem, 

porttelefon samt eventuellt brandskydd på Ekebacken. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschef/fastighetschefens tjänsteskrivelse 2020-02-02 

 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M) och Karl-Anders Anderssons (C): Bifall 

till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M) och 

Karl-Anders Anderssons (C) yrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar 

enligt yrkandet. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att utreda kostnaden för passagesystem, 

porttelefon samt eventuellt brandskydd på Ekebacken. 

 

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 6 

 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förvaltningschef välfärd 

Avdelningschef vård och omsorg 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 7 Dnr VFN 2020-27 

 

Välfärdsnämndens attestordning - beslutsattestanter 

 

Sammanfattning 

Redovisningen omfattar underlag som visar vilken chef som har rätt att attestera 

fakturor och inom vilket eller vilka ansvarsområden samt vilket ansvarskonto 

som avses. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef/ekonomens tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Lista över beslutsattestanter 2020-01-01 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Välfärdsnämnden noterar redovisningen om beslutsattestanter inom 

välfärdsförvaltningen från och med 2020-01-01. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag och 

finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden noterar redovisningen om beslutsattestanter inom 

välfärdsförvaltningen från och med 2020-01-01. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonom välfärd  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 8 Dnr VFN 2019-54 

 

Återrapportering om uppdraget kring nybyggnation av gruppbostad LSS 

 

Sammanfattning 

Välfärdsförvaltningen fick i uppdrag att inkomma med en fördjupad analys samt 

kostnadsberäkning kring en nybyggnation av en gruppbostad enligt LSS. Under 

framtagningen av den fördjupade analysen så framkom nya förutsättningar och 

frågeställningar som inte förelåg vid yrkandet om nybyggnation.  

 

Förvaltningen har fastställt att de två tidigare prognoserna över behovet av 

platser inte längre är aktuella i den formen som beräknades 2018. Förvaltningen 

ser ett behov av en mer omfattande genomlysning, som delvis sker utifrån 

samverkansmöjligheter kring boenden och behov i SML.  

 

Att ta fram en prognos som ligger så nära utfallet som möjligt är komplicerat, då 

det handlar om personer med komplex problematik där behovet inte går att 

förutsäga med säkerhet eller tidpunkten för en eventuell förändring inte går att 

fastställa. Andra insatser eller boendeformer skulle kunna vara aktuella för att 

uppnå goda levnadsvillkor.  

 

För att få en djupare förståelse för svårigheter i att bedöma behov av 

boendeplatser så förtydligas att LSS omfattar tre grupper som kallas lagens 

personkrets. Grupperna består av personer med:  

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  

2. Betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter 

i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

Detta betyder att vissa funktionshinder är medfödda, andra funktionshinder kan 

uppstå och förändras över tid och att behovet av boendeplatser påverkas av in- 

och utflyttning samt ansökningsdatum. Rätten att ansöka om boendeplats på ett 

gruppboende för vuxna har personer från 18 års ålder.  

 

Enligt den senaste genomlysningen så kan framtida brukare delas in i tre 

grupper; äldre, yngre och personer med sjukdomstillstånd som försämras.  

Andra oförutsägbara faktorer, som lagstiftning och tillämpning samt familjära 

omständigheter påverkar behovet av antal platser på gruppboende.  

 

Förvaltningen ser en stor samverkanspotential inom SML för att gemensamt hitta 

kostnadseffektiva lösningar kring våra respektive behov. Just nu pågår en 

gemensam genomlysning av våra verksamheter för att hitta 

samverkansområden. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef/verksamhetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2020-02-06 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Nämnden noterar återrapportering kring nybyggnation av LSS gruppboende, 

samt att förvaltningen återkommer med en omfattande genomlysning av 

verksamheter och framtida behov i samverkan med SML.   

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 8 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag och 

finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beslut 

* Nämnden noterar återrapportering kring nybyggnation av LSS gruppboende, 

samt att förvaltningen återkommer med en omfattande genomlysning av 

verksamheter och framtida behov i samverkan med SML.   

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Verksamhetsutvecklare  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 9 Dnr VFN 2019-58 

 

Uppdrag att utreda samarbete med närliggande kommuner om tjänst 

som syn- och hörselinstruktör 

 

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden beslutar 2019-12-18 § 93 ”att ge nämndens ordförande och 

förvaltningen i uppdrag, att via sina nätverk, ta kontakt med kringliggande 

kommuner för att se möjligheter till eventuellt samarbete kring tjänst som syn- 

och hörselinstruktör”. 

  

Förvaltningen har genom sitt nätverk i Fyrbodal ställt frågan till samtliga 

förvaltningschefer om intresse till samfinansiering av tjänst som syn- och 

hörselinstruktör finns.  

Förfrågan har ställts till Strömstad, Lysekil, Uddevalla, Dals-Ed, Mellerud, 

Tanum, Lilla Edet, Färgelanda, Sotenäs, Vänersborg, Åmål och Orust kommuner. 

Ingen kommun har visat intresse, ”utan tackar nej på grund av ekonomiskt 

läge”, ”ingen prioriterad fråga” eller ”har nyss avvecklat tjänsten”. 

Det finns inget alltså inget intresse i närliggande kommuner om samfinansiering. 

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-01-23 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna redovisningen av svar från 

närliggande kommuner. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag och 

finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av svar från 

närliggande kommuner. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef  

ProSale Signing Referensnummer: 838187



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(21) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-20 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 10 Dnr VFN 2019-151 (KS 2019-244) 

 

Förslag till svar på medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson m.fl. 

om stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning 

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Görel Christer Nilsson m.fl. gällande 

stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning. Där anges att när syn-

och/eller hörselnedsättning blir sämre leder detta ofta till en stor och svår 

omställningsprocess för den som drabbas. Drabbade personer blir ofta mer 

isolerade än andra i samma ålder. Konsekvensen är ofta ett mer passivt liv, 

vilket leder till sämre hälsa. För att komma till rätta med detta föreslås i 

medborgarförslaget att: 

-Att Munkedals kommun anställer en person som kan ge stöd och hjälp till 

medborgare med syn- och eller hörselproblem. 

-Att personen får den relevanta utbildning som finns på Hagabergs folkhögskola. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 129 att sända medborgarförslaget 

till Välfärdsnämnden för beredning.  

 

Välfärdsförvaltningen har utrett förslaget. 

Syn- och hörselinstruktör är en värdefull funktion som ger syn- och 

hörselskadade stöd och träning som underlättar vardagslivet i sin hemmiljö, men 

också i sitt närområde. Det ger ökade möjligheter att klara sig mer självständigt 

i hemmet och i samhället.  

 

Förvaltningen har genom sitt nätverk i Fyrbodal ställt frågan till samtliga 

förvaltningschefer om intresse till samfinansiering av tjänst som syn- och 

hörselinstruktör finns. Förfrågan har ställts till Strömstad, Lysekil, Uddevalla, 

Dals-Ed, Mellerud, Tanum, Lilla Edet, Färgelanda, Sotenäs, Vänersborg, Åmål 

och Orust kommuner. Ingen kommun har visat intresse, ”utan tackar nej på 

grund av ekonomiskt läge”, ”ingen prioriterad fråga” eller ”har nyss avvecklat 

tjänsten”. Det finns inget alltså inget intresse i närliggande kommuner om 

samfinansiering. 

 

Välfärdsförvaltningen har i uppdrag att vidta kostnadssänkande åtgärder och 

därför avslutas tjänsten som syn- och hörselinstruktör i samband med 

pensionsavgång av person som innehar tjänsten idag. Tjänsten avses inte att 

återbesättas på grund av förvaltningens uppdrag att sänka kostnaderna inom 

vård och omsorg. Förvaltningen har i uppdrag att genomföra åtgärder för en 

budget i balans år 2020, samt ett uppdrag från fullmäktige om att kostnadsläget 

inom äldreomsorgen år 2024 ska vara i nivå med jämförbara kommuner. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson m.fl. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Välfärdsnämndens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar avslå 

medborgarförslaget. 

 

Ajournering begärd. 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 10 

 

Yrkanden 

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

Andersson (C): Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla första 

att-satsen i medborgarförslaget, men att avslå den andra att-satsen eftersom 

samma kompetens kan fås på fler sätt. 

 

Fredrik Olsson (KD): Bifall till Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande. 

 

Mattias Johansson (SD): Bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och 

Mattias Johanssons (SD) yrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt 

Mattias Johansson (SD) yrkande att avslå motionen. 

 

Omröstning 

Omröstning har begärts och ska genomföras.  

 

Propositionsordning 

Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst: Bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande. 

Nej-röst: Bifall till Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja-röst Nej-röst Avstår 

Inger Nilsson (M) x 

Linda Wighed (M) x 

Glenn Hammarström (M) x 

Marhias Johansson (SD) x 

Linn Hermansson (SD) x 

Regina Johansson (S)  x 

Sten-Ove Niklasson (SD)  x 

Maria Sundell (S)  x 

Karl-Ander Andersson (C)  x 

Fredrik Olsson (KD)  x 

Christoffer Wallin (SD) ordf. x 

Resultat 6 5 

 

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

Beslutet expedieras till 

Kommunfullmäktige 

 

Reservation 

Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S), Maria Sundell (S),  

Karl-Anders Andersson (C) och Fredrik Olsson (KD) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 11 Dnr VFN 2019-9 / 2020-21 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

Redovisning är upprättad över beslut fattade enligt Välfärdsnämndens 

delegationsordning antagen 2019-01-10 § 4 enligt förteckning. 

 

Då välfärdsnämndens möte i januari 2020 ställdes in och redovisning av 

december 2019 anmälda delegationsbeslut inte kunde redovisas, omfattar nu 

upprättad redovisning två perioder, 2019-12-01 - 2019-12-31 och 2020-01-01 – 

2020-01-31. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterare/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-02-12 

Förteckning över tagna beslut perioden 2019-12-01 – 2020-01-31 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 

Beslutet expedieras till 

Registrator VFN  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 12 Dnr VFN 2020-23 

 

Återrapport gällande anmälan enligt Lex Sarah 

 

Sammanfattning 

Enligt välfärdsnämndens delegationsordning, beslutad 2019-01-10 § 4 är 

förvaltningschef delegat att efter utredning avgöra om inkommen anmälan är så 

allvarlig att den ska inlämnas till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). 

Välfärdsnämndens myndighetsutskott är delegat att godkänna att vidtagna 

åtgärder är tillräckliga så anmälan kan inlämnas till tillsynsmyndighet IVO. 

 

Välfärdsnämnden beslutade 2019-09-16 § 64, att en återredovisning löpande 

ska ske i ärenden som gäller Lex Sarah.  

 

Förvaltningschefen informerar muntligen om anmälan 2020-01-22, gällande 

missförhållande enligt Lex Sarah. Anmälan gäller läkemedelsstöld på Allégården. 

Utredning är upprättad och åtgärder är vidtagna för att förhindrade att något 

liknande inträffar igen. Händelsen är polisanmäld.  

 

Förvaltningschef har beslutat att anmälan inte ska inlämnas till IVO, då allvarligt 

missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande ej bedöms föreligga för 

den boende. Anmälan av delegationsbeslut till välfärdsnämnden är gjord. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att notera informationen. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Enhetschef Allégården 

Utredande handläggare  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 13 

 

Ansökan hos tingsrätten om uppdrag som särskild förordnad 

vårdnadshavare 

 

 

Ärendet omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 

 

 

Paragrafen är manuellt signerad 2020-02-20 på grund av omedelbar justering. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 13 

 

 

Ärendet omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 

 

 

Paragrafen är manuellt signerad 2020-02-20 på grund av omedelbar justering. 
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Namn Monica Nordqvist

Titel, Organisation Sekreterare, Munkedal

Datum & Tid 2020-02-24 09:48:11 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46703016042)

Identifikations-id 115d454362c24b43849ceb138e690ccf

Namn Christoffer Wallin

Titel, Organisation Ordförande, Munkedal

Datum & Tid 2020-02-24 15:30:30 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46709386391)

Identifikations-id b7c6d8de070246c1a28e363c53e718fa

Namn Sten-Ove Niklasson

Titel, Organisation Ledamot, Munkedal

Datum & Tid 2020-02-25 08:53:14 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46706267770)

Identifikations-id 9facc01d32db413e8601ae3d89849f3f
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