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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, torsdagen den 21 februari 2019, kl. 09.00-16.00 
 

Beslutande Johnny Ernflykt (M) ordförande 
 Linda Wighed (M) 
 Christoffer Wallin (SD)  

Inger Nilsson (M) ersätter Glenn Hammarström (M)  
 Mathias Johansson (SD) ersätter Tony Hansson (SD) 
 Pontus Reuterbratt (SD) ersätter Marko Pasanen (SD)  
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 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Maria Sundell (S) 
 Karl-Anders Andersson (C) ej närvarande 14.40-15.40 vissa delar § 20  

Fredrik Olsson (KD) 
 
Ej tjänstgörande 

 
   Björn Jacobson (L) närvarande 09.00-12.00 §§ 6-12 

ersättare    Linn Hermansson (SD) 
 Erik Färg (S) 
 Bjarne Fivelsdal (V) 
 Lovisa Svensson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 
  
  
Övriga närvarande Anders Haag, tf. förvaltningschef 
  Klaus Schmidt, alkoholhandläggare §§ 6-7 
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 Josefine Fredriksson, ekonom § 12   

Maria Länström, kvalitesutvecklare/tf. avdelningschef Stöd § 12-15 
 Clarie Engström §§ 12-21  
 Maria Ottosson Lundström, avdelningschef VoÄ, §§ 12-20 
 Elise Andersson, enhetschef biståndsenheten §§ 12-21 
 Pia Zettergren, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS § 17 
  
  
  
  
Utses att justera  Christoffer Wallin (SD)  
Justeringens plats 
och tid 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 6 Dnr VFN 2019-13 
 
Tillsyn enligt alkohollagen under år 2018 
 
Sammanfattning 
 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 8 kapitel ger 
tillståndsmyndigheter rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljning av 
alkoholdrycker. All försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att 
skador i möjligaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast 
ske i sådan omfattning och i sådana former, att skador eller brister i ordning och 
nykterhet inte föreligger eller att särskild risk för mänskors hälsa inte uppstår. 
Som ett särskild skydd för ungdomar finns dessutom åldersgränser. 
Enligt alkohollagen är det kommunen samt polismyndigheten som har det 
direkta ansvaret för tillsynen i kommunen. Länsstyrelsen är i sin tur 
tillsynsmyndighet för Kommunen. 
 
Under år 2018 fanns 10 registrerade restauranger med serveringstillstånd inom 
Munkedals Kommun samt 10 försäljningsställen avseende folköl. 
Alkoholhandläggaren genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 
2018 med sammanlagt 11 tillsynsbesök avseende restauranger med 
serveringstillstånd samt 10 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning. 
 
Alkoholhandläggaren har upprättat en rapport med resultatet av utförd tillsyn år 
2018. 
 
Beredning 
 
Alkoholhandläggarens tillsynsrapport 2019-01-14 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna tillsynsrapporten gällande år 

2018. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna tillsynsrapport gällande resultatet 

av utförd tillsyn enligt alkohollagen under år 2018. 
 
 
Expedieras 
 
Alkoholhandläggare 
Avdelningschef IFO 
Akten  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 7 Dnr VFN 2019-14 
 
Tillsynsplan enligt alkohollagen gällande åren 2019-2020 
 
Sammanfattning 
 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverk-
ningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kap ger tillståndsmyndigheterna rätt 
att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker. Med alkohol 
förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. 
 
Målsättningen med tillsynsverksamheten enligt alkohollagen är att all försäljning 
av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån 
förhindras och servering av alkoholdrycker endast får ske i sådan omfattning och 
i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger 
eller att särskild risk för människors hälsa inte uppstår. Som ett särskilt skydd 
för ungdomar finns dessutom åldersgränser. 
 
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för att kommunen ska kunna utföra en 
effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den skall hjälpa till 
med prioriteringar och styra upp tillsynen i tid och inriktning.  
 
Beredning 
 
Alkoholhandläggarens tillsynsplan 2019-01-14 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att anta tillsynsplan enligt alkohollagen för åren 

2019-2020 för Munkedals kommun. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta tillsynsplan enligt alkohollagen för åren 

2019-2020. 
 
 
 
Expedieras 
 
Alkoholhandläggaren 
Länsstyrelsen 
Avdelningschef IFO 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 8 Dnr VFN 2019-30 (KS 2010-163) 
 
Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun har från årsskiftet 2019 en förändrad politisk organisation. 
Bland annat har välfärdsnämnden bildats som enligt reglementet har övertagit 
ansvaret för kommunala pensionärsrådet från kommunstyrelsen vid årsskiftet. 
Med anledning av detta ska välfärdsnämnden anta arbetsordning för KPR. 
Ändringarna innebär en anpassning till den nya organisationen, men också en 
harmonisering i förhållande till arbetsordningen för det kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. Den nya arbetsordningen ersätter tidigare antagen 
arbetsordning för KPR, antagen av kommunstyrelsen 2011-03-31 § 12, dnr KS 
2010-164.  
  
Beredning 
 
Nämndsekreterare KPR:s tjänsteskrivelse 2019-02-12 
Förslag till arbetsordning för KPR 2018-11-08 
Yttrande från SPF Seniorerna Munkedalsbygden 2018-11-20 
Arbetsordning för KPR antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-31 § 12 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta arbetsordning för kommunala 

pensionärsrådet. 
 
Yrkande 
 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande att bifalla 
förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden antar arbetsordning för 
kommunala pensionärsrådet. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta arbetsordning för kommunala 

pensionärsrådet (KPR). 
        
       Den nya arbetsordningen ersätter tidigare arbetsordning för KPR, antagen 
       av kommunstyrelsen 2011-03-31 § 12, dnr KS 2010-164.  
 
Expedieras 
 
Nämndsekreterare KPR för vidare befordran till; 
Valda ledamöter och ersättare i KPR:s föreningar 
Valda ledamöter och ersättare i välfärdsnämnden 
Berörda chefer i förvaltningen 
Akten 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(25) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-21 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 9 Dnr VFN 2019-31 (KS 2010-164) 
 
Arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun har från årsskiftet 2019 en förändrad politisk organisation. 
Bland annat har välfärdsnämnden bildats som enligt reglementet har övertagit 
ansvaret för kommunala rådet för funktionshinderfrågor från kommunstyrelsen 
vid årsskiftet. Med anledning av detta ska välfärdsnämnden anta arbetsordning 
för KPR. Ändringarna innebär en anpassning till den nya organisationen, men 
också en harmonisering i förhållande till arbetsordningen för det kommunala 
pensionärsrådet. Den nya arbetsordningen ersätter tidigare antagen 
arbetsordning för KRF, antagen av kommunstyrelsen 2011-02-16 § 22, dnr KS 
2010-164.  
 
Beredning 
 
Nämndsekreterare KRF:s tjänsteskrivelse 2019-02-12 
Förslag till arbetsordning KRF 2018-11-08 
Arbetsordning för KRF antagen av Kommunstyrelsen 2011-02-16 § 22 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta arbetsordning för Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor.  
 

Yrkande 
 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande att bifalla 
förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden antar arbetsordning för 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor.  
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att anta arbetsordning för kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor.  
 
Den nya arbetsordningen ersätter tidigare arbetsordning för KRF, antagen 
av kommunstyrelsen 2011-02-16 § 22, dnr KS 2010-164.  

 
Expedieras 
 
Nämndsekreterare KRF för vidare befordran till; 
Valda ledamöter och ersättare i KRFs föreningar 
Valda ledamöter och ersättare i välfärdsnämnden 
Berörda chefer i förvaltningen 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 10 Dnr VFN2019-32 
 
Val av ordförande, ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet 
 
Sammanfattning 
 

Enligt arbetsordning för kommunala pensionärsrådet, angående rådets 
sammansättning av representanter från välfärdsnämnden, anges följande; 
 
”Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i kommunala 
pensionärsrådet. Välfärdsnämnden kan dock, via särskilt beslut, utse en 
ordinarie ledamot av välfärdsnämnden till ordförande.  
 
Välfärdsnämnden väljer också en av dess ledamöter eller ersättare till ledamot 
av rådet, samt en ersättare.” 
 
Beredning 
 
Förvaltningschef och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-02-12 
 
Yrkande 
 
Pontus Reuterbratt (SD): att som ordförande i kommunala pensionärsrådet välja 
Christoffer Wallin (SD). 
 
Sten-Ove Niklasson (S): som ledamot i kommunala pensionärsrådet välja  
Karl-Anders Andersson (C) 
 
Linda Wighed (M): som ersättare i kommunala pensionärsrådet välja  
Björn Jacobson (L) 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) yrkande att välja 
Christoffer Wallin (SD) som ordförande, Sten-Ove Niklassons (S) yrkande att 
välja Karl-Anders Andersson (C) som ledamot, samt Linda Wigheds (M) yrkande 
att välja Björn Jacobson (L) som ersättare i kommunala pensionärsrådet och 
finner att välfärdsnämnden antar föreslagna personer för uppdragen. 
 

Beslut 
 

* Välfärdsnämnden beslutar att som ordförande i kommunala 
pensionärsrådet välja Christoffer Wallin (SD). 

 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att som ledamot i kommunala pensionärsrådet 
  välja Karl-Anders Andersson (C). 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att som ersättare i kommunala pensionärsrådet  
 välja Björn Jacobson (L).  
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 10 
 
Expedieras 
 
Förtroendemannaregistret 
Vald ordförande, ledamot, ersättare 
Sekreterare för KPR för vidare befordran till rådet. 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 11 Dnr VFN 2019-32  
 
Val av ordförande, ledamot och ersättare i Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF) 
 
Sammanfattning 
 
Enligt arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor, angående 
rådets sammansättning av representanter från välfärdsnämnden, anges 
följande; 
 
”Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor. Välfärdsnämnden kan dock, via särskilt beslut, utse en 
ordinarie ledamot av välfärdsnämnden till ordförande.  
 
Välfärdsnämnden väljer också en av dess ledamöter eller ersättare till ledamot 
av rådet, samt en ersättare.” 
 
Beredning 
 
Förvaltningschef och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-02-12 
 
Yrkande 
 
Pontus Reuterbratt (SD): som ordförande i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor välja Christoffer Wallin (SD). 
 
Sten-Ove Niklasson (S): som ledamot i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor välja Karl-Anders Andersson (C). 
 
Linda Wighed (M): som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor, 
välja Björn Jacobson (L). 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) yrkande att välja 
Christoffer Wallin (SD) som ordförande, Sten-Ove Niklassons (S) yrkande att 
som ledamot välja Karl-Anders Andersson (C) samt Linda Wigheds (M) yrkande 
om att välja Björn Jacobson (L) som ersättare i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och finner att välfärdsnämnden antar föreslagna personer 
för uppdragen. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att som ordförande i kommunala rådet för  
 funktionshinderfrågor välja Christoffer Wallin (SD). 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att som ledamot i kommunala rådet för  
 funktionshinderfrågor välja Karl-Anders Andersson (C). 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att som ersättare i kommunala rådet för  
 funktionshinderfrågor välja Björn Jacobson (L). 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 11 
 
Expedieras 
 
Förtroendemannaregistret 
Vald ordförande, ledamot, ersättare 
Sekreterare för KRF för vidare befordran till rådet. 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 12 Dnr VFN 2019-29 
 
Bokslut för sektor Omsorg år 2018 
 
Sammanfattning 
 
Sektor Omsorg omfattas av avdelningarna Vård och äldreomsorg (VoÄ), Individ 
och familjeomsorg (IFO) och Stöd. Efter politisk omorganisation vid årsskiftet 
2018/2019 inrättades en välfärdsnämnd som från och med 2019 övertagit 
ansvaret för dessa verksamheter från kommunstyrelsen.  
 
Resultatet för sektor Omsorg landar på ett underskott om -19,2 mnkr kr för 
2018, ett bättre resultat än tidigare prognos med 1 mnkr. Största delen av 
underskottet står Individ och familjeomsorgen för med ett resultat på -11,3 
mnkr. Vård och äldreomsorgens underskott landar på -7,3 mnkr och ledning 
sektor Omsorg -0,5 mnkr. Stöd är den avdelning som redovisar ett positivt 
resultat om 0,2 mnkr. 
 
Utfallet för investeringar uppgår till 0,5 mnkr av sektorns totala investeringsram 
på 2,7 mnkr. Av det återstående anslaget äskas 2,2 mnkr med till 2019 års 
investeringar. Anledningen till att sektorn inte nyttjat sin investeringsbudget 
under 2018 beror på att större del av budgeten avser ombyggnationen av 
Allégården som ännu inte påbörjats. Omsorgen har tagit hand om två av 
kommunfullmäktiges Inriktningsmål. Fyra resultatmål är i hög grad uppfyllt, ett 
är delvis uppfyllt och ett är inte uppfyllt.  
 
Tf. förvaltningschef, avdelningschef VoÄ, avdelningschef IFO, tf. avdelningschef 
Stöd samt enhetschef Bistånd, redovisar resultatet och ger förklaring till 
respektive verksamhets bokslut 2018. Medverkar gör även ekonom för 
välfärdsnämnden.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och ekonomens tjänsteskrivelse 2019-02-07 
Bokslutsrapport 2018 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämndens noterar informationen om bokslut 2018 för sektor 

Omsorg. 
 
* Välfärdsnämnden noterar informationen om att kommunstyrelsen begär av 

kommunfullmäktige att 2 252 tkr av för omsorgen ej ianspråktagna 
investeringsanslag för 2018, överförs till välfärdsnämndens investerings-
anslag för 2019. 

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

forts § 12 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden noterar informationen om bokslut 2018 för sektor 

Omsorg. 
 
* Välfärdsnämnden noterar informationen om att kommunstyrelsen begär av 

kommunfullmäktige att 2 252 tkr av för omsorgen ej ianspråktagna 
investeringsanslag för 2018 överförs till Välfärdsnämndens investerings-
anslag för 2019. 

 
 
Expedieras 
 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 13 Dnr VFN 2019-5 
 
Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Munkedals 
kommun 
 
Sammanfattning 
 
Anhörigvård Sverige AB inkom 2018-11-22 med ansökan om godkännande som 
utförare av hemtjänst i Munkedals kommun. Efter kompletteringar samt 
intervjumöte med företrädare för företaget konstaterar förvaltningen att; 
 
1.Företaget uppfyller inte kravet i upphandlingsunderlaget 3.2.1. 
”Kompetenskrav gällande ledning för insatsområde omvårdnad och Service, 
kategori 1.  
 
2.Företaget har en sårbarhet vad gäller personal då affärsidén bygger på 
anhöriganställningar. Företaget har ingen tydlig handlingsplan för att hantera 
sårbarheten utan hänvisar till att det hittills inte varit något problem eller att de 
då kan köpa in tjänsten från annat företag. Att köpa in tjänst från annat företag 
räknas som anlitande av underleverantör vilket företaget inte är godkänt för.  
 
3.Företaget har en sårbarhet vad gäller kompetens då affärsidén bygger på 
anhöriganställningar. Utförandet av vissa delegerade insatser kräver 
undersköterskekompetens vilket kan innebära sårbarhet vid vakanser. Företaget 
har ingen tydlig handlingsplan för att hantera detta.  
 
Anhörigvård Sverige AB har haft möjlighet att yttra sig och inkomma med 
förtydligande.   
 
Utifrån ovanstående information bedömer förvaltningen att Anhörigvård Sverige 
AB inte uppfyller upphandlingskraven och föreslår att nämnden avslår 
Anhörigvård AB:s ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i 
Munkedals kommun.   
 
Beredning 
 
Förvaltningschefen och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2019-01-29 
Anteckningar från intervjumöte med Anhörigvård AB 2019-01-22 
Anhörigvård Sverige AB:s ansökningshandlingar samt kompletteringar  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att avslå Anhörigvård Sverige AB:s ansökan om  

godkännande som utförare av hemtjänst i Munkedals kommun, med 
motivering som anges i ovanstående tre punkter.    

 
Yrkande 
 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 13 
 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande att bifalla 
förvaltningens förslag att avslå ansökan och finner att välfärdsnämnden beslutar 
att avslå ansökan.  
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att avslå Anhörigvård Sverige AB:s ansökan om  

godkännande som utförare av hemtjänst i Munkedals kommun, med 
motivering som anges i ovanstående tre punkter.    

 
 
 
Expedieras 
 
Tf. förvaltningschef Välfärdsförvaltningen 
Kvalitetsutvecklare Välfärdsförvaltningen  
Anhörigvård Sverige AB  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 14 Dnr VFN 2019-33 
 
Revidering av styrdokumentet ”Struktur för systematiskt 
kvalitetsarbete” 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att den nya nämndorganisationen träder i kraft 2019, behöver 
styrdokumentet ” Struktur för systematiskt kvalitetsarbete” revideras. Ytterst 
ansvariga för det systematiska kvalitetsarbetet är välfärdsnämnden i Munkedals 
kommun. Dokumentet ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete” fastställer hur 
strukturen för kvalitetsarbetet ska se ut. Det nya styrdokumentet ersätter 
dokumentet ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”, som antogs i 
kommunstyrelsen 2018-05-16, dnr KS 2018-176. 
 
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 
2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård (HSL), tandvård, 
socialtjänst (SoL) och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Även verksamheter som bedrivs enligt lagen om vård 
av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inkluderas. 
Föreskrifterna ska också tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
som ska bedrivas enligt kap. 3 patientsäkerhetslagen (PSL).  
Ledningssystemet visar vad som följs upp, med vilka metoder och vem som är 
ansvarig för uppföljning. Det visar även vem som är ansvarig för analys och 
åtgärder av de resultat som uppföljningarna synliggör.  
 
Ledningssystemet består av:  
- övergripande dokument ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete,” 
- Munkedals kommuns övergripande styr och ledningssystem genom IT-stödet 
Hypergene, 
- Munkedals kommuns INSIDA där processer, rutiner och riktlinjer finns 
dokumenterade. 
 
Beredning 
 
Tf. förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2019-02-05 
Förslag till nytt ”Styrdokument för systematiskt kvalitetsarbete” 
Styrdokument för systematiskt kvalitetsarbete, antagen av KS 2018-05-16  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta upprättat styrdokument ” Struktur för 

systematiskt kvalitetsarbete” dnr VFN 2019–33, som ersätter det 
styrdokument som antogs av kommunstyrelsen 2018-05-16, dnr KS 2018-
176. 

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

forts. § 14 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande att bifalla 
förvaltningens förslag att anta upprättat styrdokument och finner att 
välfärdsnämnden antar styrdokumentet.  
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta upprättat styrdokument ” Struktur för 

systematiskt kvalitetsarbete” dnr VFN 2019–33.  
 
Antaget styrdokument ersätter det styrdokument som antogs av 
kommunstyrelsen 2018-05-16, dnr KS 2018-176. 

 
 
Expedieras 
 
Tf. förvaltningschef Välfärdsförvaltningen  
Kvalitetsutvecklare Välfärdsförvaltningen 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 15 Dnr VFN 2019-26 
 
Antagande av dokumenthanteringsplan samt fastställande av 
arkivansvarig och arkivredogörare inom välfärdsnämnden och dess 
förvaltning 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av den nya nämndorganisationen 2019-01-01, där bland annat 
välfärdsnämnden inrättats, har förvaltningen upprättat en dokumenthanterings-
plan för välfärdsnämnden och dess förvaltning. Varje nämnd ska även utse en 
arkivansvarig samt en arkivredogörare inom förvaltningen. 
 
Under föredragningen framkommer att förvaltningen önskar göra ett 
förtydligande i förslagets sista beslutsats att enhetschefen är arkivredogörare för 
respektive ansvarsområde. 
 
Beredning 
 
Tf. förvaltningschef och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2019-02-05 
Dokumenthanteringsplan för välfärdsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta ”Dokumenthanteringsplan för 

välfärdsnämnden, dnr VFN 2019–26”. 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att utse förvaltningschef för välfärdsförvaltningen 

till arkivansvarig för välfärdsnämnden. 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att utse enhetschef inom respektive 

ansvarsområde till arkivredogörare för välfärdsnämnden. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med förtydligande i 
tredje *-satsen och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.  
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta ”Dokumenthanteringsplan för 

välfärdsnämnden VFN 2019–26”. 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att utse förvaltningschef för välfärdsförvaltningen 

till arkivansvarig för välfärdsnämnden. 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att utse enhetschef inom respektive 

ansvarsområde till arkivredogörare för välfärdsnämnden. 
 
 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 15 
 
Expedieras 
 
Tf. förvaltningschef Välfärdsförvaltningen  
Kvalitetsutvecklare Välfärdsförvaltningen 
Kommunens arkivarie/VFN registrator 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 16 Dnr VFN 2019-35 (KS 2018-548) 
 
Godkännande av förvaltningens svar till kommunrevisorerna efter 
granskning av hemtjänsten  
 
Sammanfattning 
 
Kommunrevisorerna har granskat hemtjänstens verksamhet och inkom  
2018-11-27 med en rapport gällande kommunstyrelsens styrning av 
hemtjänsten.  
 
Revisorernas slutsats var att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av hemtjänsten. Man påtalade 
följande utvecklingsområden;  
 
1. Besluta om åtgärder i syfte att komma till rätta med det ekonomiska  
 underskottet inom hemtjänsten. 
2. Säkerställa att riktlinjer och rutiner avseende biståndsenheten/  
 myndighetsutövningen är aktuella och följs upp på ett systematiskt sätt. 
3. Tillse att det sker en systematisk kontroll och kvalitetssäkring av  
 myndighetsutövningen. 
 
Välfärdsförvaltningen har identifierat ett antal olika åtgärder vidtagna av 
kommunstyrelsen i syfte att säkerställa en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av hemtjänsten;  
 
1. Förändrat nämndsorganisationen. 
2. Påbörjat översyn av resursfördelningsmodellen. 
3. Biståndsenheten har brutits ur och blivit ett eget ansvar med ansvarig  
 enhetschef. 
4. Resursbudgeten är flyttad till biståndsenheten. 
5. Anställt en kvalitetsutvecklare som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete  
 enligt SOSFS 2011:9 
6. Revidering av styrdokument för myndighetsutövningen kommer att göras  
 under våren. 
 
Beredning 
 
Tf. förvaltningschef och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2019-02-06 
Kvalitetsutvecklarens svar till kommunrevisorerna 2019-02-06 
Kommunrevisionens granskningsrapport daterad 2018-11-12 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna förvaltningen svar på 

kommunrevisionernas granskning av kommunstyrelsens styrning av 
hemtjänsten.   

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

forts. § 16 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande att bifalla 
förvaltningens förslag att godkänna svaret till kommunrevisionen och finner att 
välfärdsnämnden godkänner svaret.  
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna förvaltningen svar på 

kommunrevisionernas granskning av kommunstyrelsens styrning av 
hemtjänsten och överlämnar det till kommunrevisorerna.   

  
 
Expedieras 
 
Kvalitetsutvecklare för vidare befordran till kommunrevisorerna 
 
Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen  
Avdelningschef Vård och Äldreomsorg 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

 § 17 
 
Information om förändring av nattorganisationen i vården 
 
Sammanfattning 
 
Avdelningschef för vård och äldreomsorg ger ledamöterna en sammanfattning av 
pågående förändring i nattpatrullens verksamhet. Medverkar gör även 
kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska. 
 
Förändringen omfattas av att nattpatrullens bemanning som består av  
2 sjuksköterskor och 1 undersköterska per natt, ändras till 1 sjuksköterska och 2 
undersköterskor per natt. Förändringen har förhandlats fackligt och efter 
begärda kompletteringar, kommer ny förhandling att ske med vårdförbundet den 
15 mars. 
 
Bedömningen som förvaltningen gjort är att flertalet larm på natten inte gäller 
sjukvårdande insatser utan är insatser som undersköterskor kan åtgärda, alltså 
insatser enligt socialtjänstlagen.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) gör bedömningen att patientsäkerheten 
inte äventyras av organisationsförändringen, då Samverkande sjukvård finns i de 
fall som kräver ytterligare sjukvårdande insatser. MAS visar hemsidan 
Samverkande sjukvård och informerar om hur samarbetet fungerar med olika 
aktörer som bland annat vårdcentral, tfn 1177, vårdguiden på tfn, kommunal 
hälso- och sjukvård, ambulans, MÄVA, hemtjänst, SOS-alarm och jourcentral.  
 
Beredning 
 
Avdelningschefen och medicinskt ansvarig sjuksköterskas muntliga information. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 18 Dnr VFN 2019-36 (KS 2013-349) 
 
Uppdrag att revidera av riktlinjer för myndighetsutövning inom 
äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS 
 
Sammanfattning 
 
I november 2018 granskade kommunrevisorerna kommunstyrelsens styrning 
och kontroll över hemtjänsten. En av de rekommendationer som lyfts fram i 
rapporten är att en revidering görs av de riktlinjer och rutiner som rör 
myndighetsutövningen.  
Det befintliga styrdokument som finns är ”Vägledning för biståndsbedömning 
enligt SOL och LSS” som antogs av kommunstyrelsen 2013-11-12 § 200 och 
som reviderades 2014-01-22 och 2015-02-11 § 28. 
 
Förvaltningen föreslår att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
arbeta fram förslag till revidering av styrdokumentet. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-03 
Vägledning för biståndsbedömning enligt SOL och LSS, dnr KS 2013-349”.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram 

ett förslag till revidering av dokumentet ”Vägledning för biståndsbedömning 
enligt SOL och LSS, dnr KS 2013-349”.   

 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden ger förvaltningen uppdrag enligt förslaget. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram 

ett förslag till revidering av dokumentet ”Vägledning för biståndsbedömning 
enligt SOL och LSS” Dnr KS 2013-349.   

 
 
Expedieras 
 
Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen  
Avdelningschef Vård och Äldreomsorg 
Enhetschef Biståndsenheten 
Kvalitetsutvecklare Välfärdsförvaltningen 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 19 Dnr VFN 2019-9 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Sammanfattning 
 
Välfärdsnämnden antog 2019-01-10 § 4 delegationsordning för nämnden.  
I beslutet anges att samtliga beslut fattade enligt nämndens delegationsordning 
ska redovisas till nämnden vid det sammanträde närmast efter det att beslutet 
fattades. Redovisningen ska även avse beslut som förvaltningschefen 
vidaredelegerat till annan anställd.  
 
Redovisningen omfattar beslut enligt välfärdsnämndens delegationsordning till 
och med 2019-01-31, samt beslut som inte anmälts till kommunstyrelsen enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning till och med 2018-12-31 gällande 
socialtjänst. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschef / nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-02-11 
Redovisning av delegationsbeslut till och med 2019-01-31 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna redovisningen av tagna 

delegationsbeslut till och med 2019-01-31. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna redovisningen av tagna 

delegationsbeslut till och med 2019-01-31. 
 
 
Expedieras 
 
Registrator välfärdsnämnden 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 20 
 
Presentation i form av månadsrapport - statistik avseende 
Biståndsenheten, avdelning Vård och äldreomsorg, avdelning Individ 
och familjeomsorg samt avdelning Stöd  
 
Sammanfattning 
 
Tf. förvaltningschef och avdelningschefer för respektive avdelning, har upprättat 
en gemensam månadsrapport i statistikform omfattande insatser och kostnader. 
Månadsrapporten beskriver följande; 
 
Vård och äldreomsorg: 
-Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad i jämförelse med åren 2015 till och 
med januari 2019. 
-Delegerade hälso- och sjukvårdstimmar till hemtjänst per månad i jämförelse 
med åren 2013, 2016 till och med januari 2019. 
-Hemtjänst beviljad tid, verkställd tid och budget i månadsvis jämförelse med år 
2018 till och med januari 2019. 
-Antalet brukare per månad inom hemtjänsten med hemtjänstinsatser i 
månadsvis jämförelse med åren 2015-2018. 
-Kölista till särskilt boende omsorg/demens samt hur länge de väntat, år 2018 
till och med januari 2019. 
 
Avdelning Stöd: 
-Verkställda beslut och timmar inom socialpsykiatrin omfattande stödboende, 
boendestöd, kontaktperson, sysselsättning och boende, i i månadsvis jämförelse 
med år 2018 till och med januari 2019.  
-Verkställda beslut inom LSS omfattande daglig verksamhet, boende barn, 
personlig assistent och särskilt boende, i månadsvis jämförelse med år 2018 till 
och med januari 2019.  
-Verkställda beslut inom LSS omfattande ledsagare, kontaktfamilj, 
avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn, i månadsvis jämförelse med år 
2018 till och med januari 2019.  
 
Avdelning Individ och familjeomsorg: 
-Totalt antal placerade barn i månadsvis jämförelse med åren 2015-2018. 
-Egna familjehem i månadsvis jämförelse med åren 2015-2018. 
-Köpta familjehem i månadsvis jämförelse med åren 2015-2018. 
-Barn placerade på hem för vård och boende (HVB) i månadsvis jämförelse med 
åren 2015-2018. 
- köp av plats för vuxna år 2018. 
 
Biståndsenheten 
Enhetschef för biståndsenheten informerar om biståndsenhetens verksamhet. 
Enheten fattar beslut om ansökt bistånd främst för tre målgrupper, personer 
som omfattas av LSS, socialpsykiatri (de personer som är inskrivna i 
öppenpsykiatrin) samt vård och äldreomsorg. 
-Statistiken för biståndsenheten avser beviljat beslut om bistånd i form av 
hemtjänst avseende äldreomsorg, psykiatri, LSS under januari 2018. 
 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts § 21 
 
Tf. förvaltningschef ställer frågan till ledamöterna i vilken form av information 
om verksamheterna de vill ha. 
Några förslag är att få ta del av goda exempel på handläggning av ärendetyper 
och faktiska ärenden, inte bara statistik. Mer information om Barnkullen är ett 
önskemål, ett annat förslag är handläggning av ärenden som 
myndighetsutskottet beslutar om, då även nämndens ledamöter har behov av 
kunskap kring dessa ärendens art. 
 
Deltagarna diskuterar frågan och kommer gemensamt fram till att 
månadsrapporten/statistiken kommer att finnas med varje möte i kallelsen. 
Statistiken redovisas inte muntligen på mötet, men vid behov kommer det att 
ges utrymme för eventuella frågor om uppgifterna på mötet.  
Förvaltningen kommer att förbereda information inför kommande möten. 
 
Beredning 
 
Gemensam månadsrapport/statistik per avdelning inom välfärdsförvaltningen.  
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer frågan om alla är överens om ovanstående upplägg och finner 
att välfärdsnämnden antar den överenskomna planen. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att om kommande verksamhetsinformation 

enligt ovanstående. 
 
 
Expedieras 
 
Tf. förvaltningschef 
Avdelningschef IFO 
Avdelningschef VoÄ 
Tf. avdelningschef Stöd 
Enhetschef biståndsenheten  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 21 
 
Utbildningspass – information om Socialtjänstlagen (SoL) 
 
Sammanfattning 
 
Välfärdsnämnden är en ny nämnd i Munkedals kommun som inrättats från och 
med 2019-01-01. Då ett flertal ledamöter är nya inom socialtjänstens område, 
kommer ett utbildningspass finnas med varje möte framöver för att ge nämnden 
kunskap om de olika lagstiftningar som till stor del styr socialtjänstens och 
nämndens beslutsfattande i myndighetsutövning mot enskild. 
 
Avdelningschef för Individ och familjeomsorg och enhetschef för Biståndsenheten 
informerar nämnden om Socialtjänstlagens huvudsakliga intentioner.  
 
Beredning 
 
Avdelningschef IFO och enhetschef Biståndsenhetens föredragning. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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