
 

 

 
 
 
 

REGISTER 
Sida 
1(2) 

  

  

Ärende  § 

1. Fastställande / förändring av ärendelista. 
Initiativärende från Karl-Anders Andersson (C) anmält. (se § 41) 

27 

2. Ekonomisk uppföljning och åtgärder. 
Dnr 2021-000012 

28 

3. Svar på motion från Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S)  om personalsatsningar 
inom vård- och omsorg. 
Dnr 2020-000177 

29 

4. Personalvård, dialog med personal inom äldreomsorg och LSS/socialpsykiatri. 
(uppdrag VFN 2020-12-17 § 93 detaljbudget) 
Dnr 2020-000013 

30 

5. Svar på remiss från VästKom/VGR - Riktlinje om omhändertagande av avliden. 
Dnr 2021-00004139 

31 

6. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2020. 
Dnr 2021-000036 

32 

7. Information - God och nära vård.  
Dnr 2021-000008 

33 

8 Månadsrapport/Statistik Insatser och bistånd i verksamheterna gällande mars 2021. 
Dnr 2021-000011 

34 

9. Genomgång - Revidering av Riktlinjer Vägledning för handläggning av ansökan om 
bistånd enligt SoL eller insatser enligt LSS. 
Dnr 2021-000044 

35 

10. Förstudie - Särskilt boende (SÄBO), presentation av nuläge, 4 alternativ. 
Dnr 2020-000133  

36 

11. Förstudie - Ombyggnation av Ekebacken enligt investeringsprocess. 
Dnr 2021-000058 

37 

12. Information – Yrkesresan. 
Dnr 2021-000006 35 

38 

Tid: Torsdag den 22 april 2021 kl. 09:00-15:30 
 

Plats: Digitalt sammanträde 
Ordförande, förvaltningschef och sekreterare i lokalen Gullmarssalen 
 

Justeringsdatum: 2021-04-29 kl. 12.00 

Justeringsperson: Mathias Johansson (SD)  

Ordförande: Ulla Gustafsson (M) 

Sekreterare: Monica Nordqvist 
 

 
 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Comfact Signature Referensnummer: 1083701



 
 
 
 
 

REGISTER 
Sida 
2(2) 

  

  
 

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Ärende  § 

13. Information - Lex Sarah anmälan till IVO- skaderapportering i LSS gruppboende.  
Dnr 2021-000024 

39 

14. Anmälan från förvaltningen av delegationsbeslut i mars 2021. 
Dnr 2021-000005 

40 

15. Initiativärende - Karl-Anders Andersson (C): 3 tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges 
beslut 2020-09-28 § 95, Mål och resursplan, budget 2021. 
Dnr 2021-62   

41 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1083701



 
                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(26) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

Plats och tid  Digitalt möte, torsdagen den 22 april 2021 kl 09:00-15:30 
Ajournering 12:10-13:05 
 
 
 
 

Beslutande  Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) 
Christina Tedehag (M) 
Christoffer Wallin (SD) tjänstgör §§ 37-41   
Louise Skaarnes (SD) ersätter Christoffer Wallin (SD) §§ 27-36 
Mathias Johansson (SD) 
Linn Hermansson (SD) 
Regina Johansson (S) tjänstgör §§ 27-37 
Sophie Bengtsson (S) ersätter Regina Johansson (S) §§ 38-41 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Maria Sundell (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Fredrik Olsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Karin Blomstrand (L) 
Louise Skaarnes (SD) närvarande ersättare §§ 37-41 (tjänstgör §§ 27-36) 
Jan Petersson (SD) närvarande från § 31 
Sophie Bengtsson (S) närvarande ersättare §§ 27-37 (tjänstgör §§ 38-41)  
Erik Färg (S) 
Bjarne Fivelsdal (V) 
Lovisa Svensson (C) 
 

Justerare 
 
Mathias Johansson (SD) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, torsdagen den 2021-04-29 senast kl. 12:00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 27-41 
 Monica Nordqvist   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Ulla Gustafsson (M)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Mathias Johansson (SD)   
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§ 27 Dnr 2021-000016  

Fastställande av ärendelista. 
Sammanfattning av ärendet 
Initiativärende från Karl-Anders Andersson (C) har inkommit gällande tre 
tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 95 i Mål och 
resursplan budget 2021 plan 2022-2023. 
Initiativärendet och fullmäktiges beslut 2020-09-28 § 95 finns att läsa 
som sista ärende i kallelsen till dagens möte. Nämnden har att ta 
ställning till hur ärendet ska hanteras. 
 
Förslag till övrig ärendelista har upprättats. Välfärdsnämnden har att 
fastställa ärendelistan.  
 
Beslutsunderlag 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse  
 
Yrkanden 
Ulla Gustafsson (M) föreslår att initiativärendet ska behandlas på dagens 
möte, då ärendet redan är presenterat i kallelsen. Ärendet behandlas 
som sista ärende. 
 
Karl-Anders Andersson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om ärendet kan behandlas på dagens möte 
som sista ärende och finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
 Välfärdsnämnden beslutar att initiativärende från Karl-Anders Andersson 
(C) om tre tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, ska 
behandlas på dagens möte som sista ärende (§ 41). 
  
Välfärdsnämnden fastställer i övrigt föreslagen ärendelista.  
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§ 28 Dnr 2021-000012  

Ekonomisk uppföljning och åtgärder 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsförvaltningen redovisar som stående punkt varje månad, 
ekonomisk uppföljning och åtgärder som vidtas vid underskott. Detta 
möte redovisas januari 2021. 
 
Övergripande förvaltningsnivå, poster som påverkar prognosen: 
1. Återsökt bidrag för covid-19 avseende decembers merkostnader med 
886 tkr. 
2. Erhållet tidigare ansökt merkostnad avseende covid-19, med 592 tkr, 
3. Erhållet bidrag för sjuklöner från försäkringskassan för perioden 
januari-mars med 1 098 tkr. 
Totalt 2 576 tkr som förbättrar resultatet och prognosen. 
 
Covid-19, merkostnader uppbokade perioden januari-mars: 
Vård och omsorg-3 000 tkr, Stöd-212 tkr, IFO-3 tkr. 
 
Avdelning Vård och äldreomsorg: 
1. Hemtjänstens timmar i mars har minskat med 100 timmar, då 
Svarteborg har minskat ner till en teamledare, schemat ses över med 
mål att minska ner personalstyrkan efter behovet/verkställda timmar. 
Yttre/Stale har justerat schema utifrån minskat behov/verkställda 
timmar. 
2. Bemanningsenheten är avvecklad. 
3. Inom Särskilt boende/korttidsverksamhet har en översyn startats av 
bemanning utifrån budget och nya omorganisationen. 
Prognosen på -2 250 tkr kommer att förbättras utifrån ersättningar från 
staten. 
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg: 
1. Försörjningsstödet är 200 tkr högre än prognostiserats i mars. 
Prognosen på -3 000 tkr kvarstår. 
2. IFO/vuxen, kostnaden för antalet placeringar kvarstår. 
3. IFO/barn och unga, det är inga nya beslut som påverkar prognosen. 
Prognosen på -4 150 tkr kvarstår även i mars.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation på mötet 
 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C): Att ge förvaltningen i uppdrag att även 
presentera åtgärder i samband med redovisning av underskott.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta Karl-Anders Anderssons 
(C) yrkande och finner att välfärdsnämnden antar förslaget.  
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 1083701



 
                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(26) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 28 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att även 
presentera åtgärder i samband med redovisning av underskott. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef välfärd 
Vik. avdelningschef Vård och omsorg  
Vik. avdelningschef Stöd/IFO 
Förvaltningsekonom 
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§ 29 Dnr 2020-000177  

Svar på motion från Liza Kettil (S) och Regina 
Johansson (S) om personalsatsningar inom vård- och 
omsorg 
Sammanfattning av ärendet 
 Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 115 att överlämna motion 
från Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S) till välfärdsnämnden för 
beredning. Motionen gäller personalsatsningar inom vård- och omsorg 
enligt följande: 
”Vår personal inom vård- och omsorg har ett viktigt, ansvarsfullt och 
ansträngande arbete. Vi kan se att sjuktalen är högre inom denna sektor 
än i kommunens andra sektorer. Vi vill att vår personal ska hålla ett helt 
arbetsliv och trivas på sitt arbete”. Motionens förslag är att 
”kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
kostnadsberäknade förslag på olika personalsatsningar som kan förbättra 
den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt främja 
personalens hälsa”. 
 
Välfärdsförvaltningen arbetar kontinuerligt varje arbetsplatsträff med 
frågor som rör personalen och deras arbetssituation. Detta förs sedan 
vidare till Ledningsgruppen för utveckling i samarbete med 
avdelningschef och HR. 
 
Att ta fram kostnadsberäknade förslag på ytterligare personalsatsningar 
för att främja personalens hälsa ryms inte inom välfärdsnämndens 
ansträngda budget. Kostnader för nya personalsatsningar skulle i detta 
fall få ekonomiska konsekvenser för annan verksamhet.    
 
Beslutsunderlag 
Vik. avdelningschef Vård och omsorgs tjänsteskrivelse 
Motion från Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S) 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    
 
Yrkanden 
Regina Johansson (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Sten-Ove Niklasson 
(S): Bifall till motionen och därmed avslag på förvaltningens förslag. 
 
Mathias Johansson (SD), Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens 
förslag att avslå motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Regina Johansson (S) med fleras 
yrkande att bifalla motionen och Mathias Johansson (SD) med fleras 
yrkande att bifalla förvaltningens förslag att avslå motionen och finner 
att välfärdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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forts. § 29 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Mathias Johanssons (SD) med fleras yrkande om avslag 
till motionen enligt förvaltningens förslag. 
Nej-röst: Bifall till Regina Johanssons (S) med fleras yrkande om bifall till 
motionen. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Ulla Gustafsson (M) X   
Linda Wighed (M) X   
Christina Tedehag (M) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Regina Johansson (S)  X  
Sten-Ove Niklasson (S)  X  
Maria Sundell (S)  X  
Karl-Anders Andersson (C)   X 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  
Resultat 6 4 1 
   
Ja-röster:6 
Nej-röster: 4 
Avstår: 1  
   
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Regina Johansson (S) 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  
 
Beslutet skickas till 
Regina Johansson (S) 
Liza Kettil (S) 
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§ 30 Dnr 2020-000013  

Personalvård, dialog med personal inom äldreomsorg 
och LSS/socialpsykiatri  
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsförvaltningen fick 2020-12-17 § 93 (detaljbudget) i uppdrag av 
välfärdsnämnden att inleda en dialog med personalen inom äldrevård 
och LSS/socialpsykiatri, om vad de önskar använda den i budget avsatta 
miljonen till. 
Enhetschefer har frågat medarbetarna i de olika verksamheterna om vad 
de önskar och det som framkommit är att de önskar att få åka iväg en 
dag och bara ha roligt och njuta t ex en heldag på spa med god mat. 
Samtidigt som de umgås och har trevligt kan de få möjlighet att lyssna 
till någon inspirerande föreläsare.  
Avdelningscheferna, tillsammans med enhetscheferna, ser behovet av att 
ge medarbetarna denna positiva feedback på ett bra arbete. Detta kan 
bidra till ny energi samt stärka uppfattningen om att de känner sig sedda 
i det hårda arbete som varit under pandemin.  
Efter samtal med ekonom har det framkommit att man måste tänka på 
skattereglerna kring förmånsbeskattning. Detta innebär att det måste 
finnas en föreläsning knutet till arbetet på något sätt. Samverkan 
kommer att ske med ekonomen för att välja något som passar 
medarbetarna men inte belastar dem skattetekniskt.    
 
Spa dagtid kostar ca 700 kr/person, inkl. lunch. Föreläsare och 
kostnader för timvikarier, för tiden ordinarie personal är på spa, kommer 
täckas inom miljonen.  
 
Medarbetarna går på ledig tid eller tar ledigt alternativt byter arbetspass.  
 
Beslutsunderlag 
Vik avdelningschef VoO tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ca 620 (617 idag) medarbetare som är 
anställda på tillsvidaretjänster, längre vikariat och allmän 
visstidsanställning (inte timanställda) erbjuds en heldag på spa, varav 3 
timmar med föreläsare.       
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD), Linda Wighed (M), Hans-Joachim Isenheim 
(MP) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Mathias Johanssons (SD) med fleras 
yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.    
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forts. § 30 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ca 620 (617 idag) medarbetare som är 
anställda på tillsvidaretjänster, längre vikariat och allmän 
visstidsanställning erbjuds en heldag på spa, varav 3 timmar med 
föreläsare.     
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Vik. avdelningschef Vård och omsorg 
Vik. avdelningschef Stöd/LSS/socialpsykiatri 
Förvaltningsekonom 
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§ 31 Dnr 2021-000041  

Svar på remiss - Riktlinje för omhändertagande av 
avlidna mellan länets kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
Sammanfattning av ärendet 
 Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i 
ett kylt utrymme i väntan på kistläggning.  
Regionen ansvarar inte för transport till och från sjukhus för obduktion 
eller borttagande av till exempel pacemaker. 
Idag kontaktar anhörig själva begravningsbyrå efter eget val, som 
hämtar den avlidne och kör till bårhus.  
Kommunen betalar för transporten för de som bor på särskilt boende 
(SOL och LSS) eller har kommunal hemsjukvård i ordinärt boende.  
Enligt förslag i ny riktlinje ska region och kommun upphandla 
transporttjänsten enligt gällande lagstiftning om den inte utförs i egen 
regi. Ett avtal måste finnas mellan transportören, vanligtvis en 
begravningsentreprenör, och regionen/kommunen.  
Det finns möjlighet att ta ut ersättning för dessa kostnader från 
dödsboet.  
Detta är inget Munkedals kommun har gjort hittills.  
Vid önskemål om egen transport kan anhöriga eller närstående ta över 
ansvaret och beställa från annan entreprenör och då tillfaller kostnaden 
för transporten dödsboet.    
 
Beslutsunderlag 
Remissvar /tjänsteskrivelse - medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Missiv VästKom / Västra Götalandsregionen 
Förslag till Riktlinjer för omhändertagande av avlidna 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden har inga synpunkter på utkastet till riktlinjer för 
omhändertagande av avlidna för Munkedals kommun.     
 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande 
om bifall till förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden 
beslutar enligt förslaget.       
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden har inga synpunkter på utkastet till riktlinjer för 
omhändertagande av avlidna för Munkedals kommun.   
 
Beslutet skickas till 
Åter Medicinskt ansvarig sjuksköterska för vidare befordran till VästKom. 
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§ 32 Dnr 2021-000036  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver förvaltningens 
kvalitetsarbete under föregående kalenderår. I berättelsen beskrivs hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet och patientsäkerhetsarbete har bedrivits under 
2020.  
 
Vårdgivaren ska enligt patienssäkerhetslagen PSL 2010:659 senast den 
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, där strategier, 
mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten 
redovisas.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver också vilka åtgärder som behöver 
vidtas 2021 för att en god patientsäkerhet, enligt lag och 
författningskrav, ska bibehållas   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse MAS 2021-03-24 
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar rapporteringen av 2020 års kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelse.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.      
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar rapporteringen av 2020 års kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelse.    
 
Beslutet skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 33 Dnr 2021-000008  

Information - God och nära vård  
Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om God och nära vård. 
Nära vård är i linje med WHOs mål att åstadkomma allmän hälso- och 
sjukvård runtom i världen. Det handlar till stor del om ett skifte från 
dagens hälsosystem, som är uppbyggda kring sjukdomar och 
institutioner, till ett system som är designat för människor. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten har träffat en 
överenskommelse att under 2021 vidareutveckla den nära vården.  
Parter är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar 
sig mot vård och omsorg, socialtjänsten, regionalt och kommunal hälso-
och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård, hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 
 
Kommunerna/VästKom och regionen i Västra Götaland har tagit fram 
förslag till Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård, 
innehållande bland annat; 
-en gemensam övergripande strategi för att utveckla hälsa:  
-vård och omsorg, 
-begreppet,  
-målbild och målgrupper 
-förändrade arbetssätt,  
-stärka förutsättningar, 
-genomförande. 
 
SKR målbild av en god och nära vård, utgår från individuella 
förutsättningar och behov. Det bygger på relationer, är hälsofrämjande, 
förebyggande och proaktiv. Det bidrar till jämlik hälsa, trygghet och 
självständighet och grundas i gemensamt ställningstagande och tillit. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 34 Dnr 2021-000011  

Månadsrapport/Statistik Insatser och bistånd i 
verksamheterna gällande mars 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsförvaltningen har upprättat månadsvis statistikredovisning över 
insatser och bistånd för respektive avdelnings verksamhet. 
Avdelning Vård och äldreomsorg: 
- Hemtjänst - beviljad tid SoL/HSL, verkställd tid och arbetad tid för 
januari - mars 2021 
- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst - jämförelse under perioden 
januari 2015 - mars 2021. 
-Antal brukare - inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser enligt SoL (ej 
trygghetslarm och avlösning) - jämförelse under perioden januari 2016 - 
mars 2021. 
-Antal korttidsdygn - antal dygn personer vistats på korttidsplats, 
jämförelse under perioden januari 2017 - mars 2021 samt antal belagda 
platser januari - mars 2021 i jämförelse med perioden 2020. 
-Belagda platser i särskilt boende: Allegården 1, Allegården 2, 
Ekebacken, Sörbygården samt antal procent med demensproblematik 
och antal procent av personer över 80 år i januari - mars 2021. 
-Bistånd hemtjänst per område - Centrum, Stale, Ytter, Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas. Statistiken omfattar antal personer, 
egenvård och beviljad hemtjänst, totalt under perioden januari - mars 
2021. 
-Hemtjänst – beskrivning av hemtjänsttimmar, beviljade timmar, antal 
brukare, antal egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård under 
januari - mars 2021. 
-Övrig information från bistånd- bolista (kö), nya ansökningar SÄBO, 
beviljade beslut, "Trygg och säker utskrivning samt förenklad 
utskrivning. 
 
Avdelning Stöd: 
-Verkställda beslut inom socialpsykiatrin – stödboende, boendestöd, 
kontaktperson, sysselsättning och boende samt verkställda beslut 
boendestöd under januari - mars 2021. 
-Verkställda beslut LSS – daglig verksamhet, boende barn, personlig 
assistans (internt/externt/PAN) och gruppbostad, ledsagare, 
kontaktperson, avlösarservice, korttids-vistelse och serviceboende, 
under januari - mars 2021 för månadsvis jämförelse med år 2020.  
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg: 
-Egna familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
mars 2021. 
-Köpta familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
mars 2021. 
-Barn Hem för vård och boende (HVB) - jämförelse under perioden 
januari 2016 - mars 2021. 
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-Totalt antal placerade barn - jämförelse under perioden januari 2015 - 
mars 2021. 
-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer - jämförelse 
under perioden januari 2018 - mars 2021. 
-Ekonomiskt bistånd - månadsvis jämförelse under perioden januari 
2019 - mars 2021 
 
Beslutsunderlag 
Statistikredovisning mars 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.   
 
Yrkanden 
Linda Wighed (M): att i redovisning av ”Belagda platser per särskilt 
boende” även ta med antal personer över 80 år.       
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) yrkande och finner 
att välfärdsnämnden antar förslaget.      
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att i redovisning av ”Belagda platser per 
särskilt boende” även ta med antal personer över 80 år.  
I övrigt noterar välfärdsnämnden informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Vik. avdelningschef Vård och omsorg 
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§ 35 Dnr 2021-000044  

Genomgång - Revidering av Riktlinjer Vägledning för 
handläggning av ansökan om bistånd enligt SoL eller 
insatser enligt LSS 
Sammanfattning av ärendet 
Det befintliga styrdokument som finns är ”Vägledning för 
biståndsbedömning enligt SOL och LSS, som fastslogs av 
Kommunstyrelsen 2013-11-13 § 200, reviderades  
2014-01-22 § 14 och slutligen 2015-02-11 § 28.  
 
Välfärdsnämnden gav 2019-02-21 § 18 dnr 2019-36, förvaltningen i 
uppdrag att revidera riktlinjer för myndighetsutövning inom 
äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS. 
Välfärdsnämnden gav 2019-11-21 § 85 dnr 2019-144, förvaltningen i 
uppdrag att revidera riktlinjer för biståndsbedömning samt genomföra 
anpassning av kvalitetsnivåer inom hemtjänst.  
Besluten avser samma dokument, ”Vägledning för biståndsbedömning 
enligt SoL och LSS”. 
 
I november 2018 granskade kommunrevisorerna Kommunstyrelsens 
styrning och kontroll över hemtjänsten. En av de rekommendationer som 
då lyftes fram i rapporten var att en revidering av de riktlinjer och 
rutiner som rör myndighetsutövandet görs. Förvaltningen har därefter 
arbetat med förändringar. Utifrån uppdaterad rättspraxis och utarbetade 
förändringar, har förslag på reviderat dokument upprättats. Där har 
bland annat en tydlig förändring skett gällande beviljade timmar enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Välfärdsnämnden beslutade 2021-03-18 § 26, att det fortsatta arbetet 
med revidering av riktlinjer ska ske genom att ledamöterna skickar 
frågor och synpunkter på arbetsmaterialet till handläggaren för 
sammanställning. Ärendet återupptas i välfärdsnämndens möte 22 april 
för fortsatt genomgång. 
Inga frågor eller synpunkter har därefter inkommit till handläggaren på 
arbetsmaterialet. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2021-03-18 § 26 
Tjänsteskrivelse inför möte VFN 2021-03-18 
Underlag för kommande revidering av Riktlinjer-Vägledning vid 
handläggning av ansökningar om bistånd enligt SoL och insatser enligt 
LSS 
 
Yrkande/förslag 
Efter diskussioner föreslår ordförande att nämnden återupptar ärendet 
nästa möte 20 maj. Ledamöterna ska senast 30 april ha inkommit med 
skriftliga synpunkter och förslag till handläggaren för bearbetning.    
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Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt ovanstående 
förslag och finner att välfärdsnämnden antar förslaget.     
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att arbetet återuppta ärendet nästa möte den 
20 maj. Senast 30 april ska synpunkter vara skriftligen inlämnade till 
handläggaren för sammanställning.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Handläggare 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1083701



 
                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(26) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr 2020-000133  

Förstudie - Särskilt boende (SÄBO), presentation av 
nuläge, 4 alternativ 
Sammanfattning av ärendet 
Projektgruppen för förstudie om byggnation om nytt särskilt boende 
(SÄBO) har gjort en snabb utvärdering av fyra olika alternativa lösningar 
för att tillgodose framtidens behov av SÄBO-platser. De fyra alternativen 
presenterades för den politiska styrgruppen 2021-03-31.  
Vid avrapporteringen till styrgruppen fann styrgruppen att alternativ fyra 
var det alternativ som bedömdes bäst att utreda vidare och mer 
fördjupat.  
Alternativ fyra innebär att det kommer finnas ett särskilt boende i varje 
kommundel och det kommer att vara en relativt jämn fördelning av 
platserna.   
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Underlag till förslaget 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att göra en 
fördjupad utredning av alternativ fyra.     
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD), Hans-Joachim Isenheim (MP), Linda Wighed 
(M), Karl-Anders Andersson (C) och Regina Johansson (S): Bifall till 
förvaltningens förslag att göra en fördjupad utredning av alternativ fyra.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Mathias Johanssons (SD) med fleras 
yrkande och finner att välfärdsförvaltningen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.      
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt välfärdsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att via styrgruppen göra en fördjupad 
utredning av alternativ fyra.   
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef välfärd 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad 
Nämndsekreterare Samhällsbyggnad 
Vik. avdelningschef Vård och omsorg 
Arbetsmarknadschef 
Förvaltningsekonom 
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§ 37 Dnr 2021-000058  

Förstudie om ombyggnation av Ekebacken  
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden fattade beslut om att korttidsplatser skall inrättas på 
Ekebacken (§ 87/2020 gällande budget). Beslutet innebär att 
Dinglegårdens korttidsboende flyttas till Ekebacken och att 12 årsplatser 
inrättas. Utöver korttidsverksamheten så ser förvaltningen att det finns 
möjlighet att samla ytterliga verksamheter på Ekebacken. Tilltänkta 
verksamheter är: 
 
Rehabenheten 
Hemsjukvården (HSV) 
Hemtjänst centrum (HT) 
Enhetschefer HSV och HT 
Dagverksamhet demens 
 
Att samla dessa verksamheter under samma tak skapar synergieffekter. 
Särskilt mot bakgrunden av att Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 
vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och 
sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som 
stärker hälsan. Detta medför att primärvården behöver ställa om sitt 
arbete vilket kommer att innebära:  
Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både 
sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och med 
socialtjänsten. 
Att flytta vården från sjukhusen och närmare patienten innebär att 
patienter och invånare måste vara delaktiga i att utveckla nya arbetssätt 
som gör det möjligt att flytta vården närmare patientens hem.  
 
För en omställning till nära vård behöver synsätt och arbetssätt 
förändras och utvecklas. Allas engagemang behövs för att omställningen 
ska bli framgångsrik. Förvaltningen ser utvecklingen av Ekebacken som 
en del i denna omställning då synergieffekterna bidrar till att underlätta 
och optimera personalresurserna genom ett samarbete över gränserna.  
 
Utöver ovanstående så bedöms Ekebacken även att kunna fungera som 
ett evakueringsboende under perioder för renovering av andra särskilda 
boenden.  
 
Då välfärdsförvaltningen inte på egen hand kan göra en bedömning om 
vilka anpassningar av byggnaden som är nödvändiga, så bedöms en 
förstudie nödvändig då ett flertal verksamheter skall flytta in och 
fastighetens status är oklar för förvaltningen. Förstudien behöver 
besvara om verksamheterna ryms enligt önskemål, vilken renovering/ 
ombyggnation som krävs för ändamålet, vilken kostnad detta uppgår till 
och inom vilken tidsram det är möjligt.   
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Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt välfärdsförvaltningen att beställa 
en förstudie för utredning av alternativa verksamheter som kan bedrivas 
på Ekebacken.     
 
Yrkanden 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande 
om bifall till förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden 
beslutar enligt förslaget.      
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt välfärdsförvaltningen att beställa 
en förstudie för utredning av alternativa verksamheter som kan bedrivas 
på Ekebacken.   
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef välfärd 
Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Nämndsekreterare Samhällsbyggnadsnämnden 
Avdelningschef värd och omsorg 
Förvaltningsekonom 
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§ 38 Dnr 2021-000006  

Information - Yrkesresan 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef informerar om Yrkesresan, som är ett koncept för 
introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. Totalt har 238 
kommuner hittills anslutit sig. Munkedal deltar tillsammans med Sotenäs 
och Lysekil. 
 
Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden 
inom socialtjänsten under avtalstiden 2021-2027. 
 
Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i 
social barn- och ungdomsvård. En förstudie pågår om en yrkesresa inom 
vård och omsorg. 
 
Syftet med Yrkesresan är att ge kvalitet i varje möte mellan 
socialtjänstens medarbetare och invånare. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 39 Dnr 2021-000024  

Information - Lex Sarah anmälan till IVO- 
Skaderapportering LSS gruppboende  
Sammanfattning av ärendet 
Alla anmälningar om händelser och missförhållanden i verksamheten 
(Lex Sarah ) ska utredas. Enligt välfärdsnämndens delegationsordning 
ska förvaltningschef avgöra om anmälan är så pass allvarlig att det ska 
inlämnas till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). I det fallet ska välfärdsnämndens myndighetsutskott besluta om 
vidtagna åtgärder är tillräckliga så att ärendet kan överlämnas till IVO. 
 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott behandlade 2021-03-31 § 57 
godkännande av åtgärder i ett ärende gällande anmälan om 
missförhållande i verksamheten i en gruppbostad LSS. Ärendet är 
översänt till IVO. 
 
Enligt beslut i välfärdsnämnden 2019-09-19 § 64 ska alla anmälningar 
enligt Lex Sarah delges välfärdsnämnden som information på möte. 
 
Förvaltningschef informerar nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutet skickas till 
VFN registrator 
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§ 40 Dnr 2021-000005  

Anmälan av delegationsbeslut för mars 2021 
Sammanfattning av ärendet 
 Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4, att beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens 
nästkommande möte. 
 
Upprättad redovisning visar välfärdsförvaltningens anmälda 
delegationsbeslut under perioden 2021-03-01 – 2021-03-31.    
 
Beslutsunderlag 
Registrators tjänsteskrivelse 
Redovisning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-03-01 - 2021-03-31.      
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-03-01 – 2021-03-31.    
 
Beslutet skickas till 
VFN registrator 
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§ 41 Dnr 2021-000062  

Initiativärende - Karl-Anders Andersson (C): Tre 
tilläggsyrkanden i budget, kommunfullmäktige 2020-
09-28 § 95. 
Sammanfattning av ärendet 
Initiativärende har inkommit från Karl-Anders Andersson (C) gällande tre 
tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 95, Mål och 
resursplan budget 2021 plan 2022-2023. 
Välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet på dagens möte (se § 27). 
 
I initiativärendet från Karl-Anders Andersson (C) anges följande: 
”Vid budgetbeslutet i kommunfullmäktige den 200928 togs det tre 
tilläggsyrkanden som inte var beredda innan beslut. De kom att påverka 
välfärdsnämndens arbete med att komma tillrätta med sitt 
besparingskrav som KF tidigare gett, där välfärdsnämnden ska komma 
ner i kostnadsnivå med jämförbara kommuner och som skall vara 
genomförda senast 241231.  

Centerpartiet vill fortsätta arbetet med heltidsresan i Munkedals kommun 
och tilläggsyrkandena ställer till problem i detta arbete. 

Centerpartiet menar att det är av största vikt att nämnden och dess 
förvaltning får fortsätta att arbeta med besparingskrav och 
rationaliseringar och att komma fram med heltidsresan utan att bli 
upplåsta av hastigt presenterade förslag under KF:s budgetmöte. 

Centerpartiet vill att förvaltningen inför nämndmötet presenterar det 
som tidigare muntligt sagts om dessa tilläggsyrkanden skriftligt till 
nämnden.  
 
Centerpartiet yrkar att 
 
välfärdsnämnden uppmanar kommunfullmäktige att upphäva de tre 
tilläggsyrkanden som är presenterade här, för att komma fram med ovan 
beskrivna problem. 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k. 
tillsvidareanställningar, för de som önskar. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att 
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.) 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan 
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.”   
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Beslutsunderlag 
Initiativärende Karl-Anders Andersson (C) 
Beslut KF 2020-09-28 § 95 
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD): Avslag på initiativärendets förslag om 
fullmäktiges beslut nr 3. 
  
Hans-Joachim Isenheim (MP): Avslag på initiativärendets förslag om 
fullmäktiges beslut nr 1 och nr 2. 
 
Linda Wighed (M) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till 
initiativärendet.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande, Hans-
Joachim Isenheims (MP) yrkande och Linda Wigheds (M) m.fl. yrkande 
och finner att välfärdsnämnden bifaller Linda Wigheds (M) m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordförande beslutar att 
huvudförslag är Linda Wigheds (M) m.fl. förslag.  
 
Ordförande ställer frågan om välfärdsnämnden kan anta följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande  
Nej-rost: Hans-Joachim Isenheims (MP) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Ulla Gustafsson (M)   X 
Linda Wighed (M)   X 
Christina Tedehag (M)   X 
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Sofie Bengtsson (S)   X 
Sten-Ove Niklasson (S)   X 
Maria Sundell (S)   X 
Karl-Anders Andersson (C)   X 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  
Resultat 3 1 7 
   
Ja-röster: 3 
Nej-röster: 1 
Avstår: 7  
 
Christoffer Wallins (SD) yrkande är därmed motförslag till huvudförslag. 
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Propositionsordning  
Ordförande ställer frågan om välfärdsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Linda Wighed (M) med fleras yrkande 
Nej-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande 
       
Omröstningsresultat 
   
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Ulla Gustafsson (M) X   
Linda Wighed (M) X   
Christina Tedehag (M) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Linn Hermansson (SD)  X  
Sofie Bengtsson (S)   X 
Sten-Ove Niklasson (S)   X 
Maria Sundell (S)   X 
Karl-Anders Andersson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  
Resultat 4 4 3 
   
Ja-röster: 4 
Nej-röster: 4 
Avstår: 3 
Ordförandens röst är därmed utslagsröst.     
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden uppmanar kommunfullmäktige att upphäva de tre 
tilläggsyrkanden som är presenterade här nedan, för att komma fram 
med ovan beskrivna problem; 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k. 
tillsvidareanställningar, för de som önskar. 
 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal 
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att 
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.) 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan 
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.  
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                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(26) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-22 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

forts.§ 41 
 
Reservation 
Christoffer Wallin (SD)(SD-gruppen) 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  
 
Beslutet skickas till 
Karl-Anders Andersson (C) 
Nämndsekreterare för vidare befordran till Välfärdsnämnden 
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