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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Välfärdsnämnden 

Plats och tid Gullmarssalen, kommunhuset Forum,  
torsdagen den 17 mars 2022 kl. 09.00-12.00 

Beslutande Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) 
Erik Färg (S) ersätter Christina Tedehag (M) 
Mathias Johansson (SD), 1:e vice ordförande 
Jan Petersson (SD) ersätter Linn Hermansson (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) 
Louise Skaarnes (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare Monica Rodin (C) 

Justerare Louise Skaarnes (SD) 

Justering sker Digital justering, torsdag 24 mars kl. 12.00 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 18-26 
Monica Nordqvist 

Ordförande Digital justering 
Ulla Gustafsson (M) 

Justerare Digital justering 
Louise Skaarnes (SD) 
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§ 18 Dnr 2022-000026 

Fastställande av ärendelista. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget. 
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§ 19 Dnr 2022-000024 

Ekonomisk månadsrapport februari 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för februari visar en negativ prognosavvikelse mot budget 
på helår om 2 330 tkr för välfärdsnämnden. Det prognostiserade underskottet 
beror främst på underskott i resursbudgeten avseende hemtjänstinsatser 
samt utökning av nattpatrullen. 

Prognosen är att den tilldelade investeringsramen om 1 300 tkr kommer 
nyttjas innan årets slut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Månadsrapport Välfärdsnämnden februari 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per februari 2022 
för välfärdsnämnden. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per februari 2022 
för välfärdsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschef VoÄ 
Avdelningschef IFO/Stöd 
Tf. avdelningschef LSS gruppbostad 
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§ 20 Dnr 2022-000045 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 
välfärdsförvaltningen 2021. 

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 2021. 

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 2022-03-04 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar rapporteringen av 2021 års kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelse. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar rapporteringen av 2021 års kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelse. 

Beslutet skickas till 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Förvaltningschef 
Kvalitetsutvecklare 
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§ 21 Dnr 2022-000051 

Lagen om Valfrihet (LoV)-uppdrag utredning av 
valfrihetssystemet 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen om valfrihet trädde i kraft i januari 2009 och det är helt frivilligt för 
kommuner att införa valfrihetssystemet. Munkedals kommun valde att 
tillämpa Lagen om Valfrihet (LoV) i Munkedals kommuns hemtjänst sedan den 
1 oktober 2010.  

Sedan 2010 så har sammanlagt tre ansökningar inkommit om att starta upp 
verksamhet i Munkedal. Till den första ansökan så anslöt inga kunder. Det 
andra företag blev underkänt. Den tredje ansökan inkom i november 2021 
och har gjort förvaltningen uppmärksam på att alla underlag rörande LoV är 
föråldrade. Enligt ”Uppföljningen av beslutet om tillämpning av Lagen om 
Valfrihet” står det att läsa att omsorgsnämnden gör kommunstyrelsen 
uppmärksamma på sitt ansvar för att fortsättningsvis följa upp och utveckla 
valfrihetssystem för olika brukargrupper i kommunen (Dnr ON 2008-71). 
Någon uppföljning från kommunstyrelsens sida har inte delgetts nämnden 
eller genomförts av nämnden själv.  

I korthet handlar det om kundens möjlighet att välja utförare inom 
hemtjänsten. I och med detta så konkurrensutsätter den upphandlande 
myndigheten delar av sin verksamhet. Det så kallande privata alternativet är i 
verkligenheten en kombination av privat och kommunal hemtjänst. Eftersom 
det inte finns tillräckliga ekonomiska incitament för en privat aktör att ta över 
hela driften, så är det fortfarande den kommunala hemtjänsten som sköter 
nattliga besök, svarar på larm samt den kommunala Hemsjukvården som 
utför sjukvård i hemmet.  

Eftersom den privata och kommunala hemtjänsten ska ges möjlighet att 
konkurrera på lika villkor så ska den privata hemtjänsten ersättas med 
samma timpeng som den kommunala hemtjänsten har till sitt förfogande. 

Kommunen behöver rigga en organisation för att administrera de privata 
utförarna. Även om inga privata utförare är aktiva i kommunen så behöver 
förfrågningsunderlaget uppdateras kontinuerligt allteftersom hemtjänsten 
förändras, men minst två gånger om året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-04 

Comfact Signature Referensnummer: 1311741



Sida 6 av 13 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att utreda om Lagen 
om valfrihet (LoV) ska tillämpas i dess nuvarande form och hur detta i så fall 
påverkar förvaltningen. Under tiden för utredning behöver upphandling enligt 
LoV pausas. 

Yrkande 
Samtliga ledamöter i välfärdsnämnden yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, 
då samtliga ledamöter yrkat bifall till förslaget. 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att utreda om Lagen 
om valfrihet (LoV) ska tillämpas i dess nuvarande form och hur detta i så fall 
påverkar förvaltningen. Under tiden för utredning behöver upphandling enligt 
LoV pausas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Förvaltningschef Välfärd 
Avdelningschef Vård och omsorg 
Verksamhetsutvecklare 
Förvaltningsekonom 
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§ 22 Dnr 2022-000029 

Remiss VästKom -Samverkansavtal digitala 
hjälpmedel, välfärdsteknik. 

Sammanfattning av ärendet 
VästKom och VGR har remitterat ett förslag om samverkansavtal för digitala 
hjälpmedel. Efter genomförd utredning under 2021 framkommer att 
invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet om 
regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. 
Vidare framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en 
sådan samverkan kan ge en bättre användning av de gemensamma 
resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik och support).  

Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om 
målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla för 
samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en gemensam investering för att 
etablera samarbetet. Förvaltningen ställer sig positiv till att ingå i detta 
samverkansavtal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Remissversion av avtal från VästKom och Västra Götalansregionen 
Arbetsmall - Förslag till Munkedals kommuns svar på remissen 
Inbjudan från VästKom att lämna svar på förslag till Samverkansavtal digitala 
hjälpmedel 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår välfärdsnämnden att godkänna svaret på remissen. 

Yrkande 
Samtliga ledamöter i välfärdsnämnden yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, 
då samtliga ledamöter yrkat bifall till förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna svaret på remissen som skickas till 
VästKom. 
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Beslutet skickas till 

Avdelningschef Vård och omsorg för vidare befordran av remissvaret till 
VästKom 
Förvaltningschef välfärd 
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§ 23 Dnr 2022-000023 

Månadsrapport/Statistik från verksamheterna 
februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har begärt att förvaltningen ger en månadsvis 
statistikredovisning över insatser och bistånd för respektive verksamhet inom 
Vård och omsorg, Stöd och Individ och familjeomsorg. 

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 - februari 2022 

Beslutsunderlag 
Statistikredovisning februari 2022 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 24 Dnr 2022-000004 

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år 
ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden 
men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från 
det att motionen anmälts kan besluta i ärendet. 

Välfärdsnämnden har tre motioner för beredning: 

1. Motion har inkommit från Malin Svedjenäs (V) och Hans-Joachim Isenheim
(MP), om bland annat höjd grundbemanning samt utökning av teknisk
utrustning och tid för dokumentation inom äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 § 94 att överlämna motionen till
välfärdsnämnden för beredning.
Enligt förvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden ärendet
2022-04-21. Ärendet överlämnas därefter till kommunfullmäktiges möte
2022-05-30 för ställningstagande.

2. Motion har inkommit från Malin Svedjenäs och Ove Göransson
Vänsterpartiet, om att Munkedals kommun deltar i äldreomsorgslyftet.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 § 4 att överlämna motionen till
välfärdsnämnden för beredning.
Enligt förvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden ärendet
2022-05-19. Ärendet överlämnas därefter till kommunfullmäktiges möte
2022-06-27 för ställningstagande.

3. Motion har inkommit från Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobson
(KD), om att ersätta minutstyrning i hemtjänsten med tillitsbaserad
styrningsmodell samt att införa arbetstidsförkortning inom hemtjänsten.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 § 5 att överlämna motionen till
välfärdsnämnden för beredning.
Enligt förvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden ärendet
2022-05-19. Ärendet överlämnas därefter till kommunfullmäktiges möte
2022-06-27 för ställningstagande.

Välfärdsnämnden har inga medborgarförslag för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som välfärdsnämnden inte berett färdigt. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som välfärdsnämnden inte berett färdigt. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Förvaltningschef välfärd 
Avdelningschef Vård och omsorg 
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§ 25 Dnr 2022-000005 

Anmälan av delegationsbeslut februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2022-02-17 § 15, att beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens 
nästkommande möte. 

Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut 
under perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Redovisning februari 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 

Beslutet skickas till 

Registrator VFN 
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§ 26 Dnr 2022-000025 

Övrig information från förvaltningschef/ 
förvaltningen  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef och avdelningschefer informerar; 

-Yrkesresan syftar till kompetensutveckling för att höja kvaliteten inom olika
verksamhetsområden. Regionerna kan välja olika områden och Västra
Götalandsregionen har valt arbete med fokus på Barn och unga.
Mer information finns att läsa på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
hemsida.

-Kommunals avtalsområde har förkortad nattarbetstid från och med
2022-04-01 från 36,33 timmar per vecka till 34,33 timmar per vecka.

-Återrapport om förstudien Särskilt boende (SÄBO), som löper på enligt plan.

-Uppföljning av Äldreomsorgsprogrammet 2020-2025 (enligt önskemål från
Regina Johansson (S) vid välfärdsnämndens förra möte 17 februari).
Avdelningschef Vård och omsorg informerar om hur förvaltningen arbetar med
de fem utvecklingsområdena: värdegrund, personal och kompetensutveckling,
stöd i ordinärt boende, förebyggande och hälsofrämjande arbete samt andra
boendeformer.

-Information om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut att efter
tillsyn av Allégården (efter anonym anmälan) avsluta ärendet.

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef välfärd 
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