Välfärdsnämnden
2022-04-21
Gullmarssalen
Tre rum är bokade för partigruppmöten 08.00-09.00:
Kochrummet (M) (L)
Thorildrummet (SD)
Tranefeldtrummet (S) (C) (V)
Kontakta sekreteraren om fler rum önskas (dock begränsad tillgång)

Munkedals Kommuns värdegrund
All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde

Vårt uppdrag är att
•
•
•
•
•

möta alla med respekt och eftertanke
stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
göra mesta möjliga nytta för våra brukare
arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter
• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

VÄLFÄRDSNÄMNDEN
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31
Ledamöter
Ordförande
1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ersättare

Ulla Gustafsson (M)
Linda Wighed (M)
Christina Tedehag (M)
Mathias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)

Inger Nilsson (M)
Glenn Hammarström (M)
Karin Blomstrand (L)
Terje Skaarnes (SD)
Jan Petersson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Sophie Bengtsson (S)
Erik Färg (S)
Bjarne Fivelsdal (V)
Monica Rodin (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Inkallelseordning för ersättare
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
S
C
KD
MP
V
M
L
SD
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad

2019-03-13
2019-07-01
2019-10-24
2019-11-02
2020-02-28
2020-05-08
2020-10-05
2021-10-11
2021-12-03

enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt
enligt

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning
S, C, KD, MP, V, M, L, SD
C, S, KD, MP, V, M, L, SD
KD, MP, S, C, V, SD, L, M
MP, S, C, KD, V, M, L, SD
V, S, C, KD, MP, M, L, SD
M, L, SD, S, C, MP, V, KD
L, M
SD, M, L, S, C, KD, V, MP
i KF 2019-02-25 § 22
i KF 2019-06-03 § 64 inkallelseordning KD
i KF 2019-09-23 § 103 inkallelseordning L
i KF2019-10-28 § 125
i KF 2020-02-24 § 24 val ny ordförande och ny ersättare
i KF 2020-04-27 § 43 val ny ersättare
i KF 2020-09-28 § 102 val ny ledamot och ny ersättare
I KF 2021-09-27 § 91 val ny ersättare
I KF 2021-11-29 § 118, val ny ledamot och ny ersättare

Kallelse/underrättelse
Rubrik

Välfärdsnämnden

Tid:

Torsdagen den 21 april 2022 kl 09.00

Plats:

Gullmarssalen, kommunhuset Forum Förslag:

Justeringsdatum:

Måndag 25 april 2022 senast kl 16.00 Förslag:

Justeringsperson:

Christina Tedehag (M)

Ordförande:

Ulla Gustafsson (M)

Sekreterare:

Monica Nordqvist

anteckningar/föredragande

Nr

Ärende

1.

Fastställande av ärendelista.
Dnr 2022-000026

2.

Ekonomisk uppföljning mars 2022.
Dnr 2022-000024

Ekonom välfärd
Personalföreträdare har närvarorätt

-

3.

Motion från Malin Svedjenäs (V) och
Hans-Joachim Isenheim, (MP) om höjd
grundbemanning samt utökning av
teknisk utrustning för dokumentation
inom äldreomsorgen.
Dnr 2021-000152

Avdelningschef VoO
Personalföreträdare har närvarorätt

7

4.

Motion från Hans-Joachim Isenheim,
(MP) och Rolf Jacobsson, (KD) om att
ersätta minutstyrning med tillitsbaserad
styrningsmodell samt införa
arbetstidsförkortning inom hemtjänsten.
Dnr 2022-000053

Avdelningschef VoO
Personalföreträdare har närvarorätt

10
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5.

Månadsrapport / Statistik -insatser och
bistånd mars 2022.
Dnr 2022-000023

Avdelningschefer
Personalföreträdare har närvarorätt

13

6.

Anmälan av delegationsbeslut mars 2022. Personalföreträdare har närvarorätt
Dnr 2022-000005

26

7.

Övrig information från
förvaltningschef/förvaltningen.
Dnr 2022-000025

-

Förvaltningschef/avdelningschefer
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Diarienummer: 2022-000026
Datum: 2022-04-08
TJÄNSTESKRIVELSE
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Fastställande av ärendelista till välfärdsnämndens
möte 2022-04-21
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget.

Sammanfattning
Förslag till ärendelista är upprättad. Välfärdsnämnden har att besluta om
ärendelistan kan fastställas enligt förslaget.
Förvaltning
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Diarienummer: 2021-000152
Datum: 2022-04-04
TJÄNSTESKRIVELSE
Karolina Christensen
Välfärdsförvaltningen

Svar på motion från Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet och HansJoachim Isenheim, Miljöpartiet om höjd grundbemanning samt
utökning av teknisk utrustning för dokumentation inom
äldreomsorgen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning
Motionärerna vill se att grundbemanningen höjs inom äldreomsorgen i
Munkedals kommun. Välfärdsförvaltningen får därför i uppdrag att utreda och
komma med förslag på hur det kan genomföras, komma med eventuella
kostnader för fler undersköterskor i verksamheterna eller möjligtvis hitta ett
nytt och annorlunda arbetssätt. Undersköterskornas, inom hemtjänsten i
Munkedals kommun, dokumentationsarbete skulle förenklas avsevärt om
varje fastanställd fick en egen arbetstelefon/Ipad, fler och anpassade datorer
för sammanhanget. Vi vill därför att välfärdsförvaltningen får i uppdrag att ta
fram en kostnad för det.
Äldreomsorgen har en personaltäthet på SÄBO som är fastställd av nämnden
och, bemanningen inom hemtjänsten utgår från antal biståndsbedömda
insatser och varierar över tid. En utökad grundbemanning innebär ca 500
tkr/årsarbetare och år. Viss ökning finns redan inom SÄBO, denna finansieras
av riktade stadsbidrag. Någon ytterligare utökning ryms inte inom
välfärdsförvaltningens tilldelade budgetram.
Förvaltningens arbete med att ställa om arbetssätten inom hela vård och
omsorg pågår ständigt via, effektiv kommun, äldreomsorgsprogrammet och
att samla resurserna både fysiskt och kompetensmässigt.
Förvaltningen har via fackliga ombud ställt frågan om behovet finns för fler
datorer i hemtjänsten, svaret blev nej inte i nuläget.
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Vid varje arbetspass har medarbetarna i hemtjänsten en telefon till
förfogande och kan dokumentera på den. Om varje tillsvidareanställd inom
hemtjänsten fick en egen arbetstelefon (personlig tjänstetelefon) skulle
förvaltningen behöva köpa in ca 103 telefoner till en engångskostnad på 231
tkr, då tillkommer abonnemangskostnader på ca 25 tkr/år. Inom en snar
framtid kan våra system komma att kräva att förvaltningen införskaffas en
personlig tjänstemobil till all personal. Detta finns inte i dagsläget budgeterat
inom ramen för tilldelad budget.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension
Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension
I utredningen har hänsyn till barnkonventionen tagits.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension
I utredningen har hänsyn till hållbar utveckling tagits.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Motionärerna
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Motion
Till Munkedals kommunfullmäktige
Vi ser hur arbetsbelastningen ökar och arbetsmiljön försämras för vårdbiträden och
undersköterskor i Munkedals kommun, då speciellt inom äldreomsorgen.
Efter flertalet samtal med arbetande undersköterskor i kommunen har det lyfts hur våra
undersköterskor idag utför allt fler arbetsuppgifter än de tidigare gjort i och med flertalet nya
digitaliseringsåtgärder i verksamheten som de skall förhålla sig till. Dokumentationer och
genomförandeplaner som brister och inte är uppdaterade, samt tid hos vårdtagare minskas för
att tiden inte räcker till.
Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till
vårdtagaren. Som arbetssituationen och dagsschemat ser ut just nu finns ingen tid inplanerat
för undersköterskorna för dokumentation. I en dokumentation skall inte endast avvikelser
dokumenteras utan helheten hos vårdtagaren, där finnes en brist i dagsläget.
Undersköterskorna får heller ingen avsatt tid för uppdateringar av vårdtagamas
genomförandeplaner. Det är genomförandeplaner som enligt Socialstyrelsen har sin grund i en
planering, en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt
och integritet. Det leder till en fallande verksamhet, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd.
Vi ser höga sjukskrivningstal både nu men även innan en pandemi, som bland annat är
långtidssjukrivningar som vi måste få bukt på. Sjukskrivningstalen inom sektor vård och
omsorg är otroligt höga, i december 2019 alltså innan en pandemi slog till, låg sektor vård och
omsorg på ca 10%. Under 2020 var sjukfrånvaron uppe i ca 18% i samma sektor. Varje
enskild sjukskrivningsprocent beräknas kosta kommunen ca 1 miljon kronor.
Vi vill se att grundbemanningen höjs inom äldreomsorgen i Munkedals kommun.
Välfärdsförvaltningen skall därför få i uppdrag att utreda och komma med förslag på
hur det kan genomföras, komma med eventuella kostnader för fler undersköterskor i
verksamheterna eller möjligtvis hitta ett nytt och annorlunda arbetssätt.
Undersköterskornas, inom hemtjänsten i Munkedals kommun, dokumentationsarbete
skulle förenklas avsevärt om varje fastanställd fick en egen arbetstelefon/Ipad, fler och
anpassade datorer för sammanhanget. Vi vill därför att välfärdsförvaltningen får i
uppdrag att ta fram en kostnad för det.
Ett nytt arbetssätt får inte innebära delade turer eller försämrad arbetsmiljö. Det skulle snarare
kunna vara att anställa fler tjänster som utför arbetet runtikring undersköterskornas arbete, så
som ta hand om tvätt, beställning av varor, kök eller tanka bilar.

: / 1/
/

Malin Svedjenäs- Vänsterpartiet Munkedal

£/l

Hans-Joachim Isenheim- Miljöpartiet Munkedal .
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Diarienummer: 2022-000053
Datum: 2022-04-04
TJÄNSTESKRIVELSE
Karolina Christensen
Välfärdsförvaltningen

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim, Mp och Rolf
Jacobsson, Kd om att ersätta minutstyrning med tillitsbaserad
styrningsmodell samt införa arbetstidsförkortning inom
hemtjänsten

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning
Svar från förvaltningen till motionärerna om att, i hemtjänsten ersätta
minutstyrning med tillitsbaserad styrningsmodell samt införa
arbetstidsförkortning.
Hemtjänsten i Munkedals kommun styrs ekonomisk med resursbudget,
hemtjänsten får timmar från biståndsbeslut utifrån en form av schablon.
Vidare styrs verksamheten genom att planerare (undersköterska som
administrerar planeringssystemet) i samverkan med undersköterskor planerar
när insatserna ska utföras utifrån brukarnas behov. Det är alltid brukarna som
är utgångspunkten för planering, vid förändring av behov förs dialog med
bistånd om eventuell omprövning enligt socialtjänstlagen. Hemtjänsten är inte
minutstyrd, den styrs av brukarnas behov.
Enligt SKR är tillitsbaserad styrning en modell som bland annat bygger på att
utgå från medborgarna (brukarna) och att medarbetarna aktivt och
gemensamt tar ansvar för helheten. Hemtjänsten i Munkedals kommun utgår
från individens behov i centrum, genom biståndsbeslut och
genomförandeplaner. Alla medarbetare är delaktiga genom, arbetsplatsträffar
och lokala samverkansgrupper samt i avstämningsmöten om planeringen.
Enligt 2021 års OSA undersökning känner medarbetarna i hemtjänsten att de
till stor del kan påverka sitt arbete, samt att chefen visar förtroende.
Arbetstidsförkortning om 2 timmar/vecka är fr o m april 2022 infört för de
som ingår i kommunals avtalsområde och arbetar ständig natt. Den
arbetstidsförkortningen innebär en ökad kostnad om ca 600 tkr för vård och
omsorg. Att införa arbetstidsförkortning för övriga medarbetare inom
hemtjänst ryms inte inom tilldelad budgetram. Det skulle innebära en
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väsentlig kostnadsökning för avdelningen vilket går emot
Kommunfullmäktiges uppdrag att sänka kostnaderna.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension
Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension
I utredningen har hänsyn tagits till barnkonventionen.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension
I utredningen har hänsyn tagits till hållbar utveckling.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Motionärerna
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MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022 -01- 3 1

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
INLÄMNAD 20220131

Dnr

Vi Miljöpartister och Kristdemokrater anser att en arbetsgivare som vill uppnå framgång måste ha
förtroende för sina medarbetare och visa dem respekt och omsorg. Låta dem få ta ansvar samt visa
kreativitet under goda arbetsförhållanden med goda löner och bra arbetstider. Och låta dem vara
delaktiga!

Mp och Kd har som mål att Munkedal skall vara en attraktiv kommun och en bra arbetsgivare. För att
underlätta för kommunens vårdpersonal inom äldreomsorgen, för att bibehålla och uppmuntra vår
personal, som gör ett fantastiskt arbete, men också för att attrahera nya medarbetare vill vi föreslå
följande:

1.
2.

Att Kommunfullmäktige beslutar att den s.k. Minutstyrningen inom Hemtjänsten omedelbart
tas bort och ersätts med Tillitsstyrning efter beviljade insatser.
Att Kommunfullmäktige beslutar att en arbetstidsförkortning införs under första halvåret 2022
innebärande att en heltidstjänst motsvaras av 35 timmars arbetsvecka.

Munkedal 220131

1

1
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För Miljöpartiet i Munkedal

För Kristdemokraterna i Munkedal
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VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Månadsrapport 2020-2022
• Vård och Omsorg
• Stöd
• IFO

13

Vård
och
Omsorg

14

Hemtjänst
Beviljade timmar SoL

Delegerade timmar HSL

8 000

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Antal brukare med SoL/hemtjänst insats

Antal brukare med HSL insats

300
250
200
150
100
50
0
15

Antal brukare med både SoL och HSL insats

Beviljade hemtjänsttimmar per område
Inre

Munkedal

Svarteborg

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
16

Hedekas

Korttids och växelvård
Antal vårddygn
600

500

400

300

200

100

0
17

Lediga platser SÄBO
(den 1:e varje månad)
Allégården

Dinglegården

Sörbygården

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

18

0
nov-21

dec-21

jan-22

feb-22

mar-22

apr-22

maj-22

jun-22

jul-22

aug-22

sep-22

okt-22

nov-22

dec-22

Stöd

19

LSS

Verkställda beslut

Boende vuxen internt

Köpt plats boende vuxen

Köpt plats boende barn

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20

Korttidsvistelse (köpta platser)

Daglig verksamhet

Socialpsykiatrin
Verkställda beslut

Boende internt

Köpta boende

35

30

25

20

15

10

5

0
21

Sysselsättning

Boendestöd

IFO

22

Orosanmälningar Barn och unga
Antal orosanmälningar
60

50

40

30

20

10

0
23

Placeringar Barn och unga
Egna familjehem

Köpta familjehem

25

20

15

10

5

0
24

HVB/instution

Missbruk/beroende och Våld i nära relationer
Antal köpta platser

Varav missbruk/beroende

8

7

6

5

4

3

2

1

0
25

Varav våld i nära relationer

160
140
120
100
80
60
40
20
0
26

Antal hushåll

dec-22

nov-22

okt-22

sep-22

aug-22

jul-22

jun-22

maj-22

apr-22

mar-22

feb-22

jan-22

dec-21

nov-21

okt-21

sep-21

aug-21

jul-21

jun-21

maj-21

apr-21

mar-21

feb-21

jan-21

dec-20

nov-20

okt-20

sep-20

aug-20

jul-20

jun-20

maj-20

apr-20

mar-20

feb-20

jan-20

Ekonomiskt bistånd
Summa utbetalt

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

Tack för uppmärksamhet!
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Diarienummer: 2022-000005
Datum: 2022-04-05
TJÄNSTESKRIVELSE
Ulrika Karlsson
Administrativa avdelningen

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under
perioden 2022-03-01 – 2022-03-31.

Sammanfattning
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 2022-03-01 – 2022-03-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension
Inga ekonomiska konsekvenser

Hållbar utveckling – Social dimension
Inga sociala konsekvenser

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension
Inga miljömässiga konsekvenser

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
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Sida

DELEGATIONSFÖRTECKNING

1(2)

Datum

2022-03-01 – 2022-03-31

Välfärdsförvaltningen

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2022-03-31

3939

EXP

Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 Monica Nordqvist
- Beslut i Välfärdsnämndens
myndighetsutskott 2022-03-29 §§
48 - 59.

2022-03-18

3902

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om barn och
unga för perioden 2022-02-02 -2022-02-28.

2022-03-18

3901

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om
dödsboanmälan för perioden 202202-01 -- 2022-02-28.

2022-03-18

3900

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om ekonomiskt
bistånd, felaktig utbetalning,
förmedlingsmedel för perioden
2022-02-01 -- 2022-02-28.

2022-03-18

3899

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om Familjerätt
för perioden 2022-02-01 -- 202202-28.

29

Ansvarig

Diarienummer

Sida

DELEGATIONSFÖRTECKNING

2(2)

Datum

2022-04-05

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2022-03-18

3898

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 Marie Koivisto
- Besluta i ärenden om vuxna för
perioden 2022-02-02 -- 2022-0228.

2022-03-04

3849

I

Välfärdsnämndens
myndighetsutskott

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 Monica Nordqvist
- Beslut i Välfärdsnämndens
myndighetsutskott 2022-03-03 §§
28 - 47.

2022-03-01

3826

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2022-02-17 § 15 Magdalena
- Besluta om insatser bistånd under Wilhelmsson
perioden 2022-02-01 -- 2022-0228. Avseende hemtjänst,
korttidsboende, trygghetslarm,
boendestöd mm.

30

Ansvarig

Diarienummer

