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Sammanträdesdatum

2019-10-24
Plats och tid

Kommunhuset Forum, torsdagen den 24 oktober 2019, kl. 09.00-14.10

Beslutande

Johnny Ernflykt (M)
Inger Nilsson (M) ersätter Linda Wighed (M)
Glenn Hammarström (M)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD) ersätter Tony Hansson (SD)
Louise Skaarnes (SD) ersätter Linn Hermansson (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Sophie Bengtsson (S) närvarande §§ 66-77
Erik Färg (S) närvarande §§ 66-77
Bjarne Fivelsdal (V) närvarande §§ 66-77
Lovisa Svensson (C) närvarande §§ 66-77
Hans-Joachim Isenheim (MP) närvarande §§ 66-77

Övriga närvarande

Catarina Dunghed, Förvaltningschef välfärdsförvaltningen
Klaus Schmidt, alkoholhandläggare Munkedal § 67
Maria Ternström, enhetschef vuxengrupp/IFO § 75
Maria Edlund, enhetschef barn och ungdom/IFO §§ 78-81
Jennifer Pasztor, socialsekreterare §§ 78-81
Monica Nordqvist, sekreterare

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Karl-Anders Andersson (C)
Kommunhuset Forum, måndagen den 28 oktober 2019 kl. 12.45

Sekreterare

………………………………………………………….
Monica Nordqvist

Ordförande

…………………………………………………………
Johnny Ernflykt (M)

Justerande

………………………………………………………….
Karl-Anders Andersson (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 66
Fastställande av ärendelista / dagordning

På grund av praktiska skäl föreslås en ny ärendeordning inför dagens möte enligt
följande;
Första ärendet enligt kallelsen gäller fyra individärenden gällande
vårdnadsöverflyttning vilket omfattats av sekretess. Det nya förslaget är att
dessa ärenden läggs sist som ärende nr 13, då endast ordinarie ledamöter och
tjänstgörande ersättare ska närvara vid beslut i denna typ av ärenden.
Övriga ändringar är följande;
Ärende 11 hanteras som nr 3 då det är inplanerat videolänk kl 10.00
Ärende 3 hanteras som nr 4
Ärende 4 hanteras som nr 5
Ärende 5 hanteras som nr 6
Ärende 6 hanteras som nr 7
Ärende 7 hanteras som nr 8
Tillkommande ärende hanteras som nummer 9 redovisning av motioner och
medborgarförslag som ej beretts färdigt (till kommunfullmäktige)
Ärende 8 hanteras som nr 10
Ärende 10 hanteras som nr 11
Ärende 9 hanteras som nr 12
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om ny upprättad ärendelista kan fastställas enligt den
nya turordning som föreslagits och som protokollförs enligt den nya ordningen..
Beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan efter ändringar enligt
ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 67

Dnr VFN 2019-21

Åtgärder efter Länsstyrelsens verksamhetstillsyn av gällande
handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
Information om välfärdsnämndens ansvar för alkoholtillstånd och tillsyn
enligt alkohollagens bestämmelser.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att
göra verksamhetstillsyn i samtliga kommuner Västra Götalands län.
Länsstyrelsen genomförde tillsynen i Munkedals kommun 2019-04-20.
Länsstyrelsen har i sin tillsynsrapport 2019-04-24 noterat följande
förbättringsområden;
- Nämnden behöver se över sina riktlinjer enligt alkohollagen,
- nämnden behöver se över sina rutiner avseende meddelande av villkor,
- nämnden behöver se över sina remisser till de olika remissinstanserna,
- länsstyrelsen rekommenderar att nämnden tar fram skriftliga rutiner för
hantering av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen.
Länsstyrelsen beslutade att avsluta ärendet efter att ha gjort bedömningen att
nämnden följer lagstiftningen i de delar som granskats.
Alkoholhandläggaren redovisar för nämnden åtgärder som vidtagits enligt de
förbättringsområden länsstyrelsen angett. Gällande komplettering av riktlinjer
för serveringstillstånd föreslås att nämnden handlägger i nästkommande möte i
november.
Alkoholhandläggaren informerar även välfärdsnämnden om omfattningen av det
ansvar som åligger nämnden inom denna verksamhet.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2019-09-03
Länsstyrelsens beslut efter tillsyn daterad 2019-04-24, dnr 705-3696-2019
Arbetsmaterial – nya Riktlinjer enligt alkohollagen
Rutiner för ansökan och handläggning av serveringstillstånd 2019-08-22
Rutiner för tillsyn av serveringstillstånd 2019-08-22
Förvaltningens förslag till beslut (förslaget kom strax före mötet)
*
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförda åtgärder
enligt de förbättringsområden länsstyrelsen angett i tillsynsrapport daterad
2019-04-24 dnr 705-3696-2019.
*

Välfärdsnämnden beslutar att revidering av Riktlinjer för serveringstillstånd
och detaljhandel med öl i Munkedals kommun, ska ske i nämndens möte
21 november.

*

Välfärdsnämnden noterar informationen om nämndens ansvar för
alkoholtillstånd och tillsyn enligt alkohollagens bestämmelser.

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
forts. § 67

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
antar förslaget.
Beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utförda åtgärder
enligt de förbättringsområden länsstyrelsen angett i tillsynsrapport daterad
2019-04-24 dnr 705-3696-2019.
*

Välfärdsnämnden beslutar att revidering av Riktlinjer för serveringstillstånd
och detaljhandel med öl i Munkedals kommun, ska ske i nämndens möte
21 november.

*

Välfärdsnämnden noterar informationen om nämndens ansvar för
alkoholtillstånd och tillsyn enligt alkohollagens bestämmelser.

Expedieras
Alkoholhandläggaren
Avdelningschef IFO
Akt adm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 68

Dnr VFN 2019-139

Information om utredning som utförts av företaget inRikta som gäller
efterfrågan och behov av platser i särskilt boende i Munkedals kommun
Sammanfattning
Uppdraget från Munkedals kommun till inRikta gäller frågeställningen kring
efterfrågan och behov av platser på särskilt boende. En viktig utgångspunkt i
arbetet var den höga nettoavvikelsen som finns i Munkedals kommun och sex
frågor som preciserades som rapporten försöker besvara;
1. Hur stämmer kommunens egen analys och prognos överens med verkligheten
idag och framöver?
2. Hur och på vilket sätt kan behovet av antal platser av vård och
omsorgsboende påverkas i Munkedals kommun?
3. Hur kommer efterfrågan av boendeplatser se ut i Munkedals kommun, hur
många platser och när i tid?
4. Hur kan satsning på design och ny teknik påverka en mer effektiv verksamhet
och behovet av bemanning på boendet?
5. Vilka stordriftsfördelar kan uppnås och vad blir kostnadseffekten av ett större
boende i relation till flera mindre?
6. Vilka fördelar kan samlokalisering med andra verksamheter eller annan
boendeform föra med sig samt övriga effekter?
inRikta redovisar via videolänk resultatet av vad de kommit fram till enligt
uppdraget, i diskussion med nämnden.
Beslutsunderlag
Utredning inRikta 2019-09-26 samt muntlig redovisning av inRikta
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om välfärdsnämnden kan notera informationen och
utredningen från inRikta och finner att nämnden har fått svar på frågor gällande
utredningen.
Beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att notera informationen.
Expedieras
Förvaltningschef
Avdelningschef Vård och äldreomsorg
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 69

Dnr VFN 2019-28

Svar på motion från Rolf Jacobsson, kristdemokraterna, att funktionen
som syn- och hörselkonsulent skall behållas i nuvarande omfattning
Sammanfattning
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda en motion från
Rolf Jacobsson (KD), daterad 2018-12-03. I motionen föreslås att funktionen
syn- och hörselinstruktör skall behållas i nuvarande omfattning och att tjänsten
ska återbesättas när nuvarande instruktör går i pension.
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är;
Syn- och hörselinstruktören är en värdefull funktion som ger syn- och
hörselskadade stöd och träning som underlättar vardagslivet i sin hemmiljö, men
också i sitt närområde. Det ger ökade möjligheter för dessa att klara sig mer
självständigt i hemmet och i samhället.
Inför budget 2018 föreslog förvaltningen att avveckla syn- och
hörselinstruktörstjänsten som en åtgärd för att anpassa kostnader rådande
budgetläge. Kommunstyrelsen beslutade att tjänsten skulle vara kvar, men med
en ramsänkning och gav förvaltningen i uppdrag att göra omprioriteringar inom
tilldelad ram för att finansiera tjänsten.
Att ytterligare göra omfördelningar inom verksamhetens budget för att finansiera
tjänsten bedöms inte rimlig då samtliga verksamheter har stora krav på att vidta
kostnadssänkande åtgärder. Förvaltningen har i uppdrag att redovisa förslag till
åtgärder för att få en budget i balans 2020, samt ett uppdrag från KF att
kostnadsläget inom äldreomsorgen senast 2024 ska vara i nivå med jämförbara
kommuner.
Så även om förvaltningen gör bedömningen att det finns ett stort värde av att
behålla tjänsten och att ett avvecklande på sikt kan innebära ett ökat behov av
kommunala insatser blir det svårt att i nuläge finansiera tjänsten inom
förvaltningens tilldelade budget.
Beslutsunderlag
Avdelningschef/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-26
Motion Rolf Jacobsson (KD) 2018-12-03
Förvaltningens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkanden
Regina Johansson (S): yrkar avslag med motiveringen att motionen är skriven
på ett för snävt sätt när det kommer till hur funktionen kommunal syn- och
hörselkonsultation ska tillhandahållas i framtiden. Delar i övrigt motionärens
uppfattning.
Sten-Ove Niklasson (S): Bifall till Regina Johanssons (S) yrkande.
Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens förslag.
Karl-Anders-Andersson (C): Bifall till Christoffer Wallins yrkande.
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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forts § 69

Fredrik Olsson (KD) meddelar att kristdemokraterna avstår med sitt
ställningstagande i ärendet och återkommer i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och
Christoffer Wallin (SD) m.fl. yrkande och finner att välfärdsnämnden antar
Christoffer Wallins (SD) yrkande att bifalla förvaltningens förslag.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 70

Dnr VFN 2019-56

Svar på motion från Göran Nyberg, Liberalerna, gällande nytt
ställningstagande om äldreboende
Sammanfattning
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda en motion från
Göran Nyberg (L) daterad 2019-02-11, gällande nytt ställningstagande om
äldreboende. Göran Nyberg föreslår att kommunen innan vidare åtgärder vidtas
för en byggnation av nytt äldreboende i Dingle, genomför en grundlig utredning
för att klargöra vissa angivna faktorers betydelse genom en jämförande analys
mellan en placering i Dingle jämfört med Munkedal.
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är;
Välfärdsförvaltningen har genomfört en utredning gällande behovet av antal
platser inom särskilt boende. Utredningen visar att Munkedals kommun inte har
behov av ett utökat antal platser inom särskilt boende fram till 2025. Därefter
förväntas antalet äldre med behov av särskilt boende att öka. En nybyggnation
av äldreboende skjuts därmed upp. Förvaltningen föreslår därför att motionen
avslås.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-10-04
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna daterad 2019-02-11
Förvaltningens förslag till beslut
*
Motionen avslås med hänvisning till att nybyggnation av nytt äldreboende
skjuts upp.
Yrkande
Christoffer Wallin (SD): Fullmäktige har beslutat om nybyggnation av
äldreboende i Dingle men har inte beslutat att byggnationen ska skjutas upp.
Den formuleringen i förvaltningens förslag bör tas bort i beslutsformuleringen.
Fredrik Olsson (KD) meddelar att kristdemokraterna avstår med sitt
ställningstagande i ärendet och återkommer i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att
välfärdsnämnden antar förslaget.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 71

Dnr VFN 2019-39

Svar på motion från Olle Olsson och Rolf Jacobsson, kristdemokraterna
om inkopplingen av fibernät till Sörbygården i Hedekas
Sammanfattning
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda en motion från
Olle Olsson och Rolf Jakobsson (KD) daterad 2018-08-14. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdrag att omgående initiera att
förvaltningen omedelbart kopplar in fibernätet som är framdraget till
Sörbygården.
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är;
Välfärdsförvaltningen har i samarbete med IT-enheten vidtagit åtgärder så att
personalen på Sörbygården har förutsättningar att utföra de arbetsuppgifter som
kräver internet på bästa sätt.
Enligt tidigare beslut pågår arbetet med att förbereda och införa öppet WiFi på
kommunens samtliga äldreboenden, dels för de boende men även för besökare
som till exempel anhöriga eller läkare som vid besök behöver koppla upp sig på
internet.
Beslutsunderlag
Avdelningschef/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-07-31
Motion från Olle Olsson och Rolf Jakobsson (KD) 2018-08-14
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämndens beslutar att motionen är bifallen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden antar förslaget.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 72

Dnr VFN 2019-41

Svar på motion från kristdemokraterna - att gå från ord till handling och
göra rätt prioriteringar
Sammanfattning
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda en motion från
Kristdemokraterna daterad 2018-06-27. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att
förbättra arbetsvillkoren för kommunens vårdbiträden, undersköterskor och
sjuksköterskor enligt följande;
1. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor anställda i kommunen
får en löneökning med minst 15%.
2. Att arbetstiden för heltidsanställning förkortas till max 32 tim/v för dagtid, och
max 27 tim/v.
3. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor ges möjlighet att jobba
med det de är utbildade för och att administrativa uppgifter läggs på annan
kontorspersonal.
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är;
Välfärdsförvaltningen har utfört en uträkning som visar att om lönerna för dessa
yrkesgrupper inom vård och omsorg ska höjas med 15% utifrån nuvarande nivå,
skulle det för kommunen innebära en kostnadshöjning med ca 20 miljoner
kronor. Att sänka heltidsmåttet för undersköterskor inom vård och omsorg till 32
tim/v innebär med nuvarande bemanning ca 1000 timmar färre arbetade timmar
per vecka, dagtid och 110 timmar på natt. Samma heltidsmått för sjuksköterskor
skulle innebära ca 150 färre arbetade timmar per vecka med nuvarande
bemanning.
Mycket görs idag för att hitta åtgärder för att personalen inom vård och omsorg
ska kunna arbeta med rätt uppgifter och som de är utbildade för. Genom
förändrade arbetssätt och att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan det
med tiden ge vårdpersonalen bättre förutsättningar att fokusera på rätt saker.
Ett exempel är digital läkemedelssignering som nu är infört inom hela avdelning
vård och omsorg samt Stöd.
Att identifiera vilka uppgifter som inte kräver en undersköterskas eller en
sjuksköterskas särskilda kompetens innebär en möjlighet att kunna erbjuda
personer med annan bakgrund arbete och att vårdpersonal kan fokusera på rätt
uppgifter. Just nu pågår ett arbete med att lyfta ur serviceinsatserna från
hemtjänsten så att undersköterskor kan fokusera på vård och omsorgsarbete.
Munkedals kommun som arbetsgivare har ansvar för att systematiskt arbeta
med att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det pågår många åtgärder för att
förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron. Åtgärderna följs upp och redovisas
kontinuerligt i delårsuppföljningar och bokslut.
Förvaltningen ser inte att det är realistiskt att genomföra de förändringar som
Kristdemokraterna föreslår i sin motion. Det skulle krävas mycket omfattande
omprioriteringar inom kommunens budget, vilket med nuvarande ekonomiska
läge inte bedöms rimligt.
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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forts. § 72

Beslutsunderlag
Avdelningschef/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-07-31
Motion från Kristdemokraterna daterad 2018-06-27
Förvaltningens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Fredrik Olsson (KD) meddelar att kristdemokraterna avstår med sitt
ställningstagande i ärendet och återkommer i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden antar förslaget.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr VFN 2019-109

Svar på medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist om att utreda
möjligheterna till projekt i syfte att bistå äldre med sociala kontakter
Sammanfattning
Välfärdsnämnden har utsetts av kommunfullmäktige att bereda ett
medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist 2019-06-05.
I medborgarförslaget föreslås att Munkedals kommun utreder möjligheten för ett
kommunalt projekt i syfte att bistå äldre med sociala kontakter de behöver samt
att inom en snar framtid kunna erbjuda betald anställning för angiven service.
Förvaltningens synpunkter enligt svaret är;
Välfärdsförvaltningen håller med om att det är en angelägen och en viktig fråga
att på olika sätt försöka bryta isolering och motverka ensamhet som många
gånger leder till psykisk ohälsa. Även nationellt har problemet med ofrivillig
ensamhet uppmärksammats och där regeringen vill satsa på utökat statsbidrag
till kommuner och frivilligorganisationer för att motverka ofrivillig ensamhet hos
äldre.
Kommunens verksamhet inom vård och omsorg har en pågående dialog i
seniornätverk och andra intresseorganisationer om hur och på vilket sätt man
kan samarbeta för att motverka ensamhet. Förvaltningen har även för avsikt att
undersöka möjligheten att göra det möjligt även för äldre att ansöka om en
kontaktperson.
En plan för arbetet kommer arbetas fram under hösten och kommer därefter
presenteras i välfärdsnämnden för eventuellt beslut om aktiviteter.
Beslutsunderlag
Avdelningschef/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-26
Medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist daterad 2019-06-05
Förvaltningens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Yrkanden
Karl-Anders Andersson (C), Sten-Ove Niklasson (S), Regina Johansson (S), Maria
Sundell (S): att förtydliga vad som bifalls genom tillägg i beslutsmotiveringen att
nämnden endast bifaller till att utföra en utredning.
Fredrik Olsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Andersson (C) m.fl. yrkande och
Fredrik Olssons yrkande och finner att välfärdsnämnden antar Fredrik Olssons
(KD) yrkande att bifalla medborgarförslaget.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 74

Dnr VFN 2019-118

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
november.
Förvaltningen har nu upprättat begärd redovisning över motioner och
medborgarförslag som inte beretts färdigt av välfärdsnämnden.
Redovisningen visar även de ärenden som välfärdsnämnden behandlar på
sammanträde 2019-10-24 och som därefter överlämnas till Kommunfullmäktiges
sammanträde i november.
Beslutsunderlag
Nämndsekreteraren/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-10-21
Redovisning medborgarförslag och motioner
Förvaltningens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden antar förslaget.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.
Expedieras
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 75

Dnr VFN 2019-140

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Munkedals kommun
Sammanfattning
Omsorgsnämnden i Munkedals kommun antog 2009-09-22 § 77 ”Riktlinjer för
handläggning och dokumentation för ekonomiskt bistånd i Munkedals kommun”.
Dokumentet är i dag föråldrad och behöver uppdateras. En uppdatering av de
riktlinjerna är ett omfattande och tidskrävande arbete. En uppdatering skulle
innebära att man omformar mycket av det som redan finns i Socialstyrelsens
handbok för ekonomiskt bistånd.
Socialstyrelsens handbok är grunden för handläggning av ekonomiskt bistånd
inom socialtjänsten. Handboken innehåller det stöd, lagrum, domar och
vägledning som socialsekreteraren behöver för att kunna utföra sitt arbete
rättssäkert. Utöver den digitala handboken följer socialtjänsten SKL:s och
Socialstyrelsens utgivna förändringar samt aktuella domar och lagändringar.
Det finns en del riktlinjer som förändras årligen. Förändringarna publiceras av
Socialstyrelsen och/eller SKL och kommer till socialtjänstens kännedom.
Exempel på sådant som årligen förändras är riksnormen.
Alla socialsekreterare har tillgång till InfoSoc, som är en rättsdatabas där
Munkedals kommun köper medlemskap. Rättsdatabasen används för att hålla sig
uppdaterad samt att socialsekreteraren kan i programmet få personlig hjälp av
jurist.
I socialtjänsten görs alltid individuella bedömningar där handläggarna följer
delegationsordningen och har sin enhetschef som är delegat eller vägledande vid
beslut.
Rättssäkerhet och tidseffektivitet blir två övervägande vinster genom att
socialtjänsten i Munkedals kommun väljer att använda sig av handbok utgiven
av Socialstyrelsen, SKL:s rekommendationer och nyhetsbevakning genom
Info.Soc.
Beslutsunderlag
Enhetschefens och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2019-10-17
Länk till Socialstyrelsens digitala handbok
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämndens beslutar att upphäva dokument ”Riktlinjer för
handläggning och dokumentation för ekonomiskt bistånd i Munkedals
kommun” Antagen av omsorgsnämnden 2009-09-22 § 77 Dnr ON 2009-84.
*

Välfärdsnämnden beslutar att Munkedals kommun använder sig av senaste
upplagan av Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten gällande
ekonomiskt bistånd, kompletterat med uppdateringar som kommer från
Sveriges Kommuner och Landsting.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
antar förslaget.
forts.
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
forts. § 75

Beslut
*
Välfärdsnämndens beslutar att upphäva dokument ”Riktlinjer för
handläggning och dokumentation för ekonomiskt bistånd i Munkedals
kommun” Antagen av omsorgsnämnden 2009-09-22 § 77 Dnr ON 2009-84.
*

Välfärdsnämnden beslutar att Munkedals kommun använder sig av senaste
upplagan av Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten gällande
ekonomiskt bistånd, kompletterat med uppdateringar som kommer från
Sveriges Kommuner och Landsting.

Expedieras
Enhetschef Vuxenenheten IFO
Kvalitetsutvecklare IFO
Avdelningschef IFO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 76

Dnr VFN 2019-9

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Redovisning avser beslut fattade enligt välfärdsnämndens delegationsordning
antagen 2019-01-10 § 4, under perioden 2019-09-01 – 2019-09-30.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-09
Förteckning över tagna beslut perioden 2019-09-01 – 2019-09-30.
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
antar förslaget.
Beslut
*
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Expedieras
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 77

Dnr VFN 2019-70

Månadsrapport – Statistik gällande insatser och bistånd inom
avdelningarna Individ- och familjeomsorg, Stöd och Vård och
äldreomsorg samt Biståndsenheten
Sammanfattning
Avdelningschefer för Individ- och familjeomsorg, Stöd, Vård och äldreomsorg har
inlämnat redovisning i en gemensam månadsrapport i statistikform gällande
beviljade insatser. Månadsrapporten beskriver följande;
Vård och äldreomsorg:
- Antal beviljade hemtjänsttimmar (SoL+HSL) och verkställd tid per månad
i jämförelse under perioden januari - september 2019.
- Delegerade hälso- och sjukvårdstimmar till hemtjänst per månad i jämförelse
från år 2015 till och med september 2019.
- Antalet brukare per månad inom hemtjänsten med hemtjänstinsatser i
månadsvis jämförelse från år 2015 till och med september 2019.
- Antalet korttidsdygn, personer som vistats på korttidsplats i jämförelse från
2017 till och med september 2019.
Avdelning Stöd:
- Verkställda beslut och timmar inom socialpsykiatrin gällande stödboende,
boendestöd, kontaktperson, sysselsättning, boende och totalt, i månadsvis
jämförelse under perioden januari till och med september 2019.
- Verkställda beslut inom LSS gällande daglig verksamhet, boende barn,
personlig assistent, särskilt boende och totalt, i månadsvis jämförelse under
perioden januari till och med september 2019.
- Verkställda beslut inom LSS gällande ledsagare, kontaktfamilj, avlösarservice,
korttidsvistelse och korttidstillsyn, i månadsvis jämförelse under perioden januari
till och med september 2019.
Avdelning Individ och familjeomsorg:
- Totalt antal placerade barn i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med
september 2019.
- Egna familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med a september
2019.
- Köpta familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med september
2019.
- Barn placerade på Hem för vård och boende (HVB) i månadsvis jämförelse
under åren 2015-2018 till och med september 2019.
- Köp av plats för vuxna år 2018 till och med september 2019.
forts.
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
forts. § 77

Beslutsunderlag
Gemensam månadsrapport/statistik per avdelning inom välfärdsförvaltningen.
Yrkande
Karl-Anders Andersson (C) Föreslår en förändring av månadsrapporten enligt
följande;
1. Utöka första bilden med arbetad tid och se om det går att få med vad den
totala kostnaden är inklusive komptid, sjukskrivningar eller vad som
förvaltningen anser att nämnden behöver för att få kontroll på verklig kostnad.
2. Utöka utöver stapeldiagrammen med siffror för aktuella tal för varje månad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) yrkande och
finner att nämnden antar förslaget.
Beslut
*
Välfärdsnämnden noterar informationen och beslutar att månadsrapporten
ska förändras enligt Karl-Anders Anderssons (C) yrkande.
Expedieras
Förvaltningschef
Avdelningschefer IFO/Stöd och VoÄO
Enhetschef Bistånd
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 78

Ansökan hos Tingsrätten ansöka att vårdnaden för xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, överflyttas till xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx såsom
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Sekretess enligt 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-24
forts. § 78

Expedieras
Åter handläggaren för vidare befordran till:
Tingsrätten
Kungsbacka kommun
Övriga berörda i ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Ansökan hos Tingsrätten ansöka att vårdnaden för xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, överflyttas till xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx såsom
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Sekretess enligt 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
forts. § 79

Expedieras
Åter handläggaren för vidare befordran till:
Tingsrätten
Kungsbacka kommun
Övriga berörda i ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-24
§ 80

Ansökan hos Tingsrätten ansöka att vårdnaden för xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, överflyttas till xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx såsom
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Sekretess enligt 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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forts. § 80

Expedieras
Åter handläggaren för vidare befordran till:
Tingsrätten
Kungsbacka kommun
Övriga berörda i ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Ansökan hos Tingsrätten ansöka att vårdnaden för xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, överflyttas till xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx såsom
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Sekretess enligt 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Åter handläggaren för vidare befordran till:
Tingsrätten
Kungsbacka kommun
Övriga berörda i ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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