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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Sporren, Utvecklingscentrum i Dingle, torsdagen den 23 april 2020  

kl. 09.00-11.00 

 

Beslutande Ulla Gustafsson (M) 

 Linda Wighed (M) 

 Glenn Hammarström (M)  
Christoffer Wallin (SD) 

 Louise Skaarnes (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) 

 Mathias Johansson (SD)  
Regina Johansson (S) 

 Sten-Ove Niklasson (S) 

 Maria Sundell (S) 

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

  

  

Övriga närvarande Catarina Dunghed, förvaltningschef 

 Josefine Fredriksson, ekonom välfärd 

 Monica Nordqvist, sekreterare 

  

  

   
 

  

  

Utses att justera  Karl-Anders Andersson (C) 

Justeringens plats 

och tid 

  

Digital justering sker senast onsdag 29 april 2020 

 

Paragraf 22 innehåller sekretess enligt 25 kap 1 § OSL och justeras manuellt 

2020-04-23, direkt efter mötet, sid 2. 

  

   

  

 

 

Sekreterare 

Digital justering 

………………………………………………………….                         Paragrafer 14-22 

Monica Nordqvist                                                     Paragraf 22 sekretess  

 

 

 

 

Ordförande 

 

 

Digital justering 

………………………………………………………… 

Ulla Gustafsson (M) 

 

 

 

 

Justerande 

 

 

Digital justering 

…………………………………………………………. 

Karl-Anders Andersson (C) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Sporren, Utvecklingscentrum i Dingle, torsdagen den 23 april 2020,  

kl. 09.00 

 

Beslutande Ulla Gustafsson (M) 

 Linda Wighed (M) 

 Glenn Hammarström (M)  
Christoffer Wallin (SD) 

 Louise Skaarnes (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) 

 Mathias Johansson (SD)  
Regina Johansson (S) 

 Sten-Ove Niklasson (S) 

 Maria Sundell (S) 

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

  

Övriga närvarande Catarina Dunghed, förvaltningschef 

 Monica Nordqvist, sekreterare 

  

  

  

   
 

 Omedelbar justering av paragraf 22  

  

Utses att justera  Karl-Anders Andersson (C) 

  

Justeringens plats 

och tid 

  

Sporren Utvecklingscentrum Dingle  

 

 

 (övrigt protokoll justeras 2020-04-29) 

  

  

 

   Sekreterare 

 

………………………………………………………….                       

Monica Nordqvist                                                      

 

 

   Ordförande 

 

 

………………………………………………………… 

Ulla Gustafsson (M) 

 

 

   Justerande 

 

 

…………………………………………………………. 

Karl-Anders Andersson (C) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 14 

 

Fastställande av ärendelistan  

 

Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den 

turordning som föreslagits. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 15 

 

Information om preliminär ram i budget 2021 och pågående arbete i 

förvaltningen med anpassningar i verksamheterna 

 

Förvaltningschef och ekonom informerar om välfärdsnämndens preliminära ram i 

budget 2021 med plan 2022-2023, samt om pågående arbete i förvaltningen 

med anpassningar i budget. 

 

Ärendet kommer att behandlas i välfärdsnämndens möte 2020-05-20.  

 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 16 Dnr VFN 2020-74 

 

Information om förvaltningens övergripande arbete med anledning av 

covid-19 

 

Med anledning av coronaviruset covid19, informerar förvaltningschefen om läget 

på äldreboenden och omsorgen för övrigt. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för 

att begränsa smittspridningen, övergripande åtgärder redovisas för nämnden. 

Folkhälsomyndigheten höjer 2020-03-10 ribban för smittspridning i Sverige till 

mycket hög. Välfärdsförvaltningen går då i stabsläge och arbetar utifrån en 

krisledningsplan som innebär förvaltningen har delats upp i funktionsgrupper. 

Varje funktionsgrupp har ett avgränsat område och arbetar med respektive 

speciella frågeställningar. 

 

Funktionsgruppen arbetar bland annat med följande frågor; 

-Personalplanering – hur löser vi bemanningen i samtliga verksamheter om 50% 

av personalen är borta? hur löser vi den vanliga sommarsemestern?   

-Förhindra smittspridning - riktlinjer och direktiv förändras hela tiden, förankring 

sker i verksamheterna, kunskap ges till personal, dialog med fackliga 

organisationer samt förberedelser för olika scenarion.  

-Skyddsutrustning - veckovis kartläggning av tillgången till skyddsutrustning, 

löpande beställningar, direktupphandlingar i en krissituation samt egen 

tillverkning av visir.  

-Epidemiavdelning och covid-19-team - det finns en planering för att kunna möta 

olika scenarion.  

-Andra frågeställningar, exempelvis ökat antal avlidna och behov av bårplatser. 

 

Direktiv har gått ut till chefer i förvaltningen att arbeta med; 

-Upprätta verksamhetsprioriteringar- enhetschefer ska ta fram en 

prioriteringsordning över vilka verksamheter som måste vara igång. 

Prioriteringslistan fastställs av förvaltningsledningen. 

-Göra personalprioriteringar - enhetscheferna ska göra en planering för ett 

scenario med 50 % bortfall av personal i åtta veckor. 

-Säkerställa att aktuella direktiv kan efterföljas - skyddsutrustning, möjlighet till 

handtvätt, tydliga instruktioner, sjukfrånvaro, information på olika språk m.m. 

-Följa upp tillgång till personal - enhetschef ska dagligen rapportera om 

personaltillgången för att det ska finnas en övergripande bild av daglig status. 

  

Viktiga datum under arbetets gång; 

200316 - Dagverksamheterna, träningsgruppen, anhörig- och frivilligcentralen 

hålls stängda tills vidare, då sociala kontakter skall minimeras för målgruppen. 

200318 - Förvaltningen startar en telefonkontakt ”en väg in” för att möta behov 

hos oroliga och äldre medborgare för hjälp med olika ärenden. Exempelvis att 

handla mat eller apoteksärenden. De som hjälper till är frivilliga i kommunen och 

kontakten förmedlas via en Facebooksida.  

200319 - Direktiv från smittskyddet gällande besöksförbud på särskilt boende. 

200409 - Ryggsäckar med skyddsutrustning till hemtjänst, boendestöd och 

Hälso-och sjukvård fördelas ut. 

200417 - Samtlig personal ska ha genomgått webutbildning i basala 

hygienrutiner.  

20-05-05 - Samtlig personal ska ha läst och gått igenom instruktionsvideo om 

skyddsutrustning. 

forts. 

ProSale Signing Referensnummer: 870445



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-23 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 16 

 

Förvaltningschefen besvarar övriga frågor om förvaltningens arbete i de olika 

verksamheterna med att förhindra smittspridning av covid-19. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 17   Dnr VFN  2020-51 

 

Anmälan om ordförandens beslut 2020-03-18 - Hyressättning för sex 

nya lägenheter på Allégården 

 

Sammanfattning 

Välfärdsnämndens ordförande fattade 2020-03-18 beslut att godkänna 

föreslagen hyra för sex nya lägenheter på Allégården. Beslutet fattades enligt 

kommunallagen 6 kap. 39 §, nr 1.4 i välfärdsnämndens delegationsordning. 

Beslut fattade enligt 6 kap, 39 § KL ska anmälas till nästkommande möte. 

 

Orsaken till att ärendet ansågs brådskande var att när ärendet skulle behandlas i 

välfärdsnämnden 2020-03-19, ställdes mötet in på grund av risker för smitta av 

covid-19. Några boende hade då redan påbörjat inflyttning på Allégården innan 

nämnden fastställt hyran. Att snabbt fastställa hyran för de nya lägenheterna 

ansågs därför vara brådskande. 

 

Ordförandes beslut grundades på följande redovisning i förvaltningschefens 

tjänsteskrivelse;  

 

Sex nya lägenheter inom SÄBO har färdigställts på Allégården. Det är i princip 

kompletta och moderna lägenheter (spisplattor saknas) med ny teknik och 

tillgång till gemensamma ytor, trygghet och service. Dessa är inflyttningsklara. 

Kommunfullmäktige har tidigare fastställt principerna för hyressättning av 

lägenheter i särskilda boende. Dessa principer tillämpas vid hyressättning av de 

sex nya lägenheterna. 

Hyressättningen ska utgå från bruksvärdeshyran i jämförbara lägenheter i 

allmännyttans bestånd. I detta fall är Centrumvägen 5 ett jämförbart objekt 

(135 kr/m2/mån). Tillägg på hyran får göras för gemensamma ytor, teknisk 

utrustning, närhet till service och trygghet samt tex el och kabel-tv.  

 

Lägenheterna är 36 m2 (5 lgh) respektive 38 m2 (1 lgh). Eftersom lägenheterna 

anpassats efter befintlig byggnads ytterväggar föreslås att hyressättningen utgår 

från 34 m2 per lägenhet. 

 

Förslag till hyra: 

Grundhyra    4590  

Förmåner el, fiber-tv, larm    388 

Gem ytor      400 

Trygghet      500 

Nära service      300 

Totalt – förslag till hyra  6178 kr per månad  

 

Befintliga lägenheter har hyror som varierar mellan 4087 kr/mån (28 m2) och 

5669 kr/mån (39 m2). 

 

Underlag för anmälan av ordförandens beslut 

Välfärdsnämndens ordförandes beslut 2020-03-19 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-03-19 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden noterar ordförandens beslut 2020-03-19 gällande 

hyressättning av sex nya lägenheter på Allégården.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 18 Dnr VFN  2019-2 

 

Val av ordförande i välfärdsnämndens myndighetsutskott 

 

Sammanfattning 

Johnny Ernflykt (M) inkom 2020-01-27 med avsägelse gällande sitt uppdrag som 

ordförande i välfärdsnämnden och välfärdsnämndens myndighetsutskott.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 24 att efter Johnny Ernflykt (M) 

välja Ulla Gustafsson (M) som ny ordförande i Välfärdsnämnden.  

 

Välfärdsnämnden har nu att efter Johnny Ernflykt (M) välja ny ordförande i 

myndighetsutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-03-06 

 

Yrkanden 

Linda Wighed (M): föreslår Ulla Gustafsson (M) som ordförande i 

myndighetsutskottet. 

Fredrik Olsson (KD): föreslår Sten-Ove Niklasson (S) som ordförande i 

myndighetsutskottet. 

 

Sten-Ove Niklasson (S) meddelar att han avstår uppdraget. 

 

Fredrik Olson (KD): föreslår Christoffer Wallin (SD) som ordförande i 

myndighetsutskottet.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Linda Wigheds (M) yrkande att 

välfärdsnämnden väljer Ulla Gustafsson (M) som ordförande i 

myndighetsutskottet och Fredrik Olssons (KD) yrkande att välja Christoffer 

Wallin (SD) som ordförande i myndighetsutskottet och finner att 

välfärdsnämnden beslutar att välja Ulla Gustafsson (M) som ordförande i 

myndighetsutskottet. 

 

Omröstning begärs och ska genomföras. Då det är personval gäller sluten 

omröstning enligt KL 5 kap. 54 §. 

 

Biträdande valförrättare 

Karl-Anders Andersson (C) och Sten-Ove Niklasson (S) biträder ordförande som 

valförrättare. 

 

Omröstning 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar. Antalet angivna röster är 11. 

 

Omröstningsresultat 

De angivna rösterna granskas. Samtliga valsedlar är giltiga. 

 

Ulla Gustafsson (M): 5 röster 

Christoffer Wallin (SD): 1 röst 

Blanka valsedlar: 5 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 18 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att välja Ulla Gustafsson (M) som ordförande i 

välfärdsnämndens myndighetsutskott. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ulla Gustafsson (M) 

Registrator/Förtroendemannaregistret 

Nämndsekreterare f.v.b. till berörda i förvaltningen 

Webbredaktör 

   

ProSale Signing Referensnummer: 870445



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-23 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

 § 19 Dnr VFN 2020-53  

 

Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning 

 

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden antog 2019-01-10 § 4 sin delegationsordning. Därefter har 

nämnden beslutat om ändringar och tillägg till och med 2019-05-23, vilket 

införts i delegationsordningen.  

 

Nu föreligger behov av att revidera välfärdsnämndens delegation och 

förordnande i kapitel 2, Individ- och familjeomsorg, vilket beror på att 

ordförande i välfärdsnämnden och välfärdsnämndens myndighetsutskott Johnny 

Ernflykt (M) avsagt sig uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att 

till ny ordförande i välfärdsnämnden välja Ulla Gustafsson (M).  

Val av ny ordförande i myndighetsutskottet ska väljas av välfärdsnämnden  

2020-03-19. Välfärdsnämnden ska ta ställning till om den nyvalde ordförande i 

myndighetsutskottet kan ges samma förordnanden som tidigare ordförande.  

 

Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem som 

nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det är alltså inte tillräckligt 

att ange att behörigheten tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift. 

Att endast ange befattning uppfyller inte det angivna kravet på hur ett 

förordnande ska vara utformat. Den kompletterande beslutanderätten enligt Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM), är alltså personlig. Beslutanderätten får användas 

när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid 

varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning. Beslutet skall anmälas vid 

utskottets nästa sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under 

av beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana situationer 

när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut 

dokumenteras i efterhand. 

 

Två av socialjourens anställda har avslutat sitt uppdrag och deras förordnanden 

behöver tas bort, samt att två övriga ändringar av delegater behöver göras.  

Då det är viktigt att delegationer och förordnanden är korrekta när akuta 

situationer inom socialtjänsten uppstår, bör nämnden skyndsamt fatta beslut i 

ärendet.  

 

Då välfärdsnämnden 2020-04-23 § 18 valde Ulla Gustafsson (M) som ordförande 

i myndighetsutskottet, är det Ulla Gustafsson beslutet avser gällande 

förordnanden. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreteraren/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-03-03 

Komplettering 2020-04-16 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till ändringar i 

delegationsordningen i nr: 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.40, 2.44, 2.46, 2.61, 

2.63, 2.66, 2.68 och 2.111. Den ordförande som 2020-04-19 väljs för 

myndighetsutskottet ges samma förordnanden och beslutanderätt som 

tidigare ordförande haft. 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 19 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

välfärdsnämnden antar förslaget. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att Ulla Gustafsson (M), som 2020-04-23 § 18 

valdes som ny ordförande i myndighetsutskottet, ges samma 

beslutanderätt i förordnanden och övrig delegation som tidigare 

ordföranden haft, enligt välfärdsnämnden delegationsordning. 

 

* Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till ändringar i 

delegationsordningen i nr: 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.40, 2.44, 2.46, 2.61, 

2.63, 2.66, 2.68 och 2.111.  

 

  

 

Beslutet expedieras till: 

Nämndsekreteraren för redigering och vidare befordran till berörda. 

Ulla Gustafsson (M) (beslut+redigerad delegationsordning) 

Registrator VFN  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 20 Dnr VFN  2020-21 

 

Anmälan av delegationsbeslut perioden 1 februari – 31 mars 2020 

 

Sammanfattning 

Redovisning är upprättad över beslut fattade enligt Välfärdsnämndens 

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

 

Förteckningen redovisar beslut tagna under perioden 2020-02-01 – 2020-02-29 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-04-13  

Förteckning över tagna beslut perioden 2020-02-01 – 2020-02-29 

Förteckning över tagna beslut perioden 2020-03-01 – 2020-03-31 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

välfärdsnämnden antar förslaget. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten 

avseende perioden 2020-02-01 – 2020-03-31. 

 

 

Expedieras 

Registrator VFN  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 21 Dnr VFN 2020-17 

 

Månadsrapport – Statistik gällande insatser, bistånd och kostnader inom 

avdelningar Vård och äldreomsorg, Stöd, Individ- och familjeomsorg 

samt bistånd 

 

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-mars 

2020. 

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

2020. 

-Antal brukare inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser (ej trygghetslarm och 

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

-Antal korttidsdygn, dygn personer vistats på korttidsplats, statistikjämförelse 

från år 2017 till mars 2020. 

   

Avdelning Stöd  

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

verkställda timmar), kontaktperson, sysselsättning och boende under januari- 

mars 2020. 

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

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

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

korttidsvistelse och korttidstillsyn under januari- mars 2020. 

    

Avdelning Individ- och familjeomsorg  

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

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

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

2020.  

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

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

år 2018 till mars 2020. 

-Ekonomiskt bistånd, månadsvis statistikjämförelse från år 2019 till mars 2020. 

 

Bistånd 

Sammanställning av; 

-Orsaker till ökade hemtjänsttimmar sedan slutet av 2019. 

-Övrig äldreomsorg, beslut om korttid, särskilt boende och växelvård.  

-Samverksanslagen ”trygg och säker utskrivning. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport, verksamheternas statistikredovisning till och med mars 2020. 

Ingen föredragning sker i ärendet. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 22  

 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket 

Föräldrabalken avseende barnet xxxxx 

 

 

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 25 kap. 1 §  
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Monica Nordqvist

Titel, Organisation Sekreterare, Munkedal

Datum & Tid 2020-04-28 08:39:18 +02:00

Identifikationstyp SMS (+46703016042)

Identifikations-id 34382cb4850545f98e3f7513c5d407e5

Namn Karl Anders Hilding Andersson

Titel, Organisation ledamot välfärdsnämnden, Munkedal

Datum & Tid 2020-04-28 09:17:27 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _0899b4b05d88ca65b293c7f43b0e6205fa

Namn ULLA GUSTAFSSON

Titel, Organisation Ordförande Välfärdsnämnden, Munkedal

Datum & Tid 2020-04-28 10:17:37 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _0898706520fad6abe24c00f38466a8fbd9
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