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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, Gullmarssalen torsdagen den 25 april 2019,  
kl. 09.00-12.00  
 

Beslutande Johnny Ernflykt (M) 
 Linda Wighed (M) 
 Glenn Hammarström (M)  

Christoffer Wallin (SD) 
 Mathias Johansson (SD) ersätter Tony Hansson (SD) 
 Pontus Reuterbratt (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 

Louise Skaarnes (SD) 
Sophie Bengtsson (S) t.o.m. kl. 10.35, ej närvarande § 40 

 Erik Färg (S) 
 Bjarne Fivelsdal (V) 
  
  
Övriga närvarande Anders Haag, tf. förvaltningschef  
 Maria Länström, tf. avdelningschef Stöd § 35, 39 
 Arijana Karamehmedovic, enhetschef LSS § 35 
 Josefine Fredriksson, ekonom välfärdsförvaltningen § 35 
 Elise Andersson, enhetschef Biståndsenheten § 39 
 Clarie Engström, avdelningschef Individ- och familjeomsorg, § 39, 40 
 Maria Ottosson Lundström, avdelningschef Vård och äldreomsorg § 39  

Yvonne Karlsson, enhetschef IFO § 40 
  Maria Ternström, enhetschef IFO § 40 
  
  
   
  
  
  
Utses att justera  Karl-Anders Andersson (C) 
Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum tisdagen den 30 april, kl. 12.45 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 33-40 
Monica Nordqvist 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

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

§ 33 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den 
turordning som föreslagits.  
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 34 Dnr VFN 2019-4 
 
Ändring i välfärdsnämndens delegationsordning – förordnande av 
förvaltningschef enligt 43 § punkt 2 Lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU)  
 
Sammanfattning 
 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem, 
alltså en namngiven person, som nämnden beslutat att uppdraget ska anförtros 
till. Det räcker således inte att ange behörighet hos en ledamot eller anställd 
som har en viss befattning. Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är 
därmed personlig.  
Rickard Persson har sagt upp sitt uppdrag och slutat som förvaltningschef i 
Munkedals kommun. Enligt välfärdsnämndens delegationsordning som antogs  
2019-01-10 § 4, har han haft förordnande att besluta om begäran av 
polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
samt återkallande av polishandräckning med stöd av 43 § punkt 2 LVU. 
Tillträdande förvaltningschef föreslås få samma förordnande för att klara akuta 
situationer inom socialtjänsten. 
 
Beredning 
 
Avdelningschef IFO och tf. förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2019-04-15 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att förordna tillträdande förvaltningschef för 

välfärdsförvaltningen, Catarina Dunghed, att fatta beslut om begäran av 
polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 43 § punkt 2 LVU, samt återkallande av 
polishandräckning. Förordnandet gäller nummer 2.68 i välfärdsnämndens 
delegationsordning som antogs av nämnden 2019-01-10 § 4. 

 
* Förordnandet gäller från och med 2019-05-07 då Catarina Dunghed 

tillträder sin tjänst. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att förordna tillträdande förvaltningschef för 

välfärdsförvaltningen, Catarina Dunghed, att fatta beslut om begäran av 
polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 43 § punkt 2 LVU, samt återkallande av 
polishandräckning. Förordnandet gäller nummer 2.68 i välfärdsnämndens 
delegationsordning som antogs av nämnden 2019-01-10 § 4. 

 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 34 
 
* Förordnandet gäller från och med 2019-05-07 då Catarina Dunghed 

tillträder sin tjänst. 
 
 
Expedieras 
 
Förvaltningschef Catarina Dunghed 
Avdelningschef IFO 
Socialjouren Uddevalla 
Nämndsekreterare för redigering och publicering 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 35 Dnr VFN 2019-57 
 
Återremiss – Redovisning av avdelning Stöd (LSS/socialpsykiatri) 
framtida totala behov samt förslag på åtgärdsplan och kostnads-
beräkning 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens myndighetsutskott beslutade 2018-10-17 § 197 att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda och verkställa beslut om bostad med särskilt 
stöd enligt LSS på hemmaplan, för en person. Förvaltningen återkom med 
kostnadsberäkning till välfärdsnämndens myndighetsutskott 2019-02-06 § 15. 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott beslutade att bostad med särskilt stöd för 
vuxna enligt 9 § punkt 9 LSS, ska verkställas på hemmaplan.  
 
I beslutsunderlaget framgick att för att kunna verkställa beslutet på hemmaplan 
måste verksamheten anpassas genom att förstärka resurser i ett befintligt 
gruppboende. Förstärkningen omfattar en verksamhetspedagog, två 
stödpedagoger samt utökat grundbemanning med två stödassistenter. Syftet är 
att höja grundbemanningen på boendet och öka kompetensen inom psykiatri.  
I den fastighet som verksamheten bedrivs idag behöver förstärkning göras i 
form av utbyte av befintliga fönster till okrossbara fönster. Till dess 
anpassningarna är utförda kommer köp av plats för aktuell person behövas.  
 
Förvaltningen inkom därefter med förslag till välfärdsnämnden 2019-03-26, att 
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar utökad ram i syfte att kunna 
verkställa beslutet. Nämnden avslog förvaltningens förslag och gav istället 
förvaltningen i uppdrag att inkomma med redovisning av verksamhetens totala 
kända framtida behov samt förslag på en tillhörande åtgärdsplan och 
kostnadsberäkning.  
 
I nu upprättad redovisning av verksamhetens totala kända framtida behov och 
förslag på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning, framkommer att 
förvaltningen ser en möjlighet att revidera den ursprungliga bemannings-
ökningen med en årsarbetare och därmed minska kostnaden till 2 506 000 
kronor.  
 
Beredning  
 
Tf. förvaltningschef och ekonomichefs tjänsteskrivelse 2019-04-11 
Enhetschef LSS och ekonom välfärdsförvaltningens utredning 2019-04-10 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av 

verksamhetens totala kända framtida behov samt förslag på en tillhörande 
åtgärdsplan och kostnadsberäkning. 

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

förvaltningens äskande av en utökad ram om 2 506 000 kr/ år i 
driftsbudget med start 2020.    

 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 35 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

förvaltningens äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 
2019.    

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

förvaltningens äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats 
under övergångs- och inskolningsperiod.    

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

förvaltningens äskande av en tilldelning om 145 000 kr för anpassning av 
fastighet.    

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av 

verksamhetens totala kända framtida behov samt förslag på en tillhörande 
åtgärdsplan och kostnadsberäkning. 

 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

förvaltningens äskande av en utökad ram om 2 506 000 kr/ år i 
driftsbudget med start 2020.    

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

förvaltningens äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 
2019.    

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

förvaltningens äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats 
under övergångs- och inskolningsperiod.    

 
* Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla 

förvaltningens äskande av en tilldelning om 145 000 kr för anpassning av 
fastighet.    

 
Expedieras 
 
Kommunfullmäktige 
 
Tf. förvaltningschef välfärdsförvaltningen 
Tf. Avdelningschef Stöd 
Enhetschef LSS 
Ekonomichef 
Ekonom välfärdsförvaltningen 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 36 Dnr VFN 2019-69 
 
Information om ekonomisk tidsaxel, förvaltningens planering för 
åtgärder av budgetunderskott  
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att välfärdsnämnden visar ett budgetunderskott 2019 har 
förvaltningen påbörjat arbetet med en ekonomisk tidsaxel, en matrikel, med plan 
över åtgärder i syfte att till år 2022 nå budget i balans. Vissa åtgärder har ingen 
direktpåverkan på budget utan ger effekt på lång sikt, till exempel om 
kommunen driver boende i egen regi istället för att köpa vård i olika former hos 
annan vårdgivare. Detta kräver ett omfattande arbete som tar tid då hänsyn 
även måste tas till den enskilda individens vilja och rättigheter. 
 
Förvaltningen presenterar för nämnden hur den ekonomiska tidsaxelns plan är 
tänkt att fungera. Välfärdsnämnden kan på så sätt i dialog kunna följa 
förvaltningens pågående arbete. 
 
Beredning 
 
Presentation och muntlig redovisning  
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden noterar informationen.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 37 Dok.id 529 
 
Skrivelse från Olle Olsson (KD), Rolf Jacobsson (KD) och Fredrik Olsson 
(KD) med frågor om Sörbygården i Hedekas 
 
Sammanfattning 
 
Olle Olsson (KD) ordförande i Kristdemokraterna i Munkedal, Rolf Jacobsson 
(KD) gruppledare samt Fredrik Olsson (KD) ledamot i välfärdsnämnden, inkom 
2019-04-04 med en skrivelse innehållande 4 frågor till kommunfullmäktige, 
välfärdsnämnden, kommunstyrelsen samt förvaltningen, gällande äldreboendet 
Sörbygården i Hedekas. Frågorna är följande;  
 
1. Har tillbyggnad av Sörbygården stoppats med motivering att en utredning om 
eventuellt flytt av Sörbygården till Munkedal startats, alternativt ska startas? 
2. Finns det idag något politiskt beslut om flytt eller nedläggning av 
Sörbygården? 
3. Pågår eller planeras en utredning om en eventuell flytt av äldreboendet till 
Munkedal? 
4. Finns det något politiskt beslut om att utreda en centralisering av 
äldreboendet till Munkedals tätort?  
Det framgår också av skrivelsen att Kristdemokraterna i Munkedal förespråkar 
ett äldreboende i Hedekas och att frågorna omgående blir belysta och besvarade 
av ansvariga befattningshavare. 
 
Tf. förvaltningschef informerar nämnden om svar på frågorna från 
Kristdemokraterna sammanfattningsvis enligt följande; 
 
Det finns inget uppdrag att utreda om äldreboendet Sörbygården i Hedekas ska 
vara kvar eller inte. Det som alltid sker är fortlöpande nulägesanalyser över 
rådande situation i kommunens olika äldreboenden. I dessa diskussioner kan 
frågan om förtätning och centralisering komma upp. Det man vet idag är att 
flera befintliga insatser har högre kostnader som en följd av att det är långt 
mellan kommundelarna och därmed svårt med synergieffekter.  
 
Beredning 
 
Skrivelse 2019-04-04 från Olle Olsson (KD) ordförande i Kristdemokraterna i 
Munkedal, Rolf Jacobsson (KD) gruppledare samt Fredrik Olsson (KD) ledamot i 
välfärdsnämnden 
 
Propositionsordning 
 
Ledamöterna diskuterar olika alternativ att besvara skrivelsen och kommer fram 
till att ge tf. förvaltningschef i uppdrag att besvara skrivelsen enligt den 
information som nämnden fått. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och finner att nämnden 
antar förslaget. 
 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 37 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att besvara 

frågorna från Olle Olsson (KD) ordförande i Kristdemokraterna i Munkedal, 
Rolf Jacobsson (KD) gruppledare samt Fredrik Olsson (KD) ledamot i 
välfärdsnämnden, i enlighet med den information som nämnden nu erhållit.  

  
 
Expedieras 
 
Tf. förvaltningschef för vidare befordran till: 
 
Olle Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Fredrik Olsson (KD) 
 
Beslutet expedieras till: 
Registrator 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 38 Dnr VFN 2019-9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning har upprättats över beslut fattade enligt Välfärdsnämndens 
delegationsordning antagen 2019-01-10 § 4 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut fattade under perioden 2019-03-01 –  
2019-03-31. 
 
Beredning 
 
Förteckning av fattade delegationsbeslut 
 
 Beslut 
 
* Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
 
Expedieras 
 
Välfärdsnämndens registrator 
Akten  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 39 Dnr VFN 2019-70 
 
Månadsrapport – statistik gällandeinsatser och bistånd i avdelningar 
IFO, Stöd, VoÄ och Bistånd 
 
Sammanfattning 
 
Tf. förvaltningschef, avdelningschefer Individ- och familjeomsor, Stöd, Vård och 
äldreomsorg och enhetschef Biståndsenheten, redovisar en gemensam 
månadsrapport i statistikform gällande beviljade insatser. Månadsrapporten 
beskriver följande; 
 
Vård och äldreomsorg: 
- Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad i jämförelse från år 2015 till och 
med mars 2019. 
 
- Delegerade hälso- och sjukvårdstimmar till hemtjänst per månad i jämförelse 
från år 2015 till och med mars 2019. 
 
- Hemtjänst beviljad tid, verkställd tid och budget i månadsvis jämförelse från år 
2018 till och med mars 2019. 
 
- Antalet brukare per månad inom hemtjänsten med hemtjänstinsatser i 
månadsvis jämförelse från år 2015 till och med mars 2019. 
 
- Antal korttidsdygn per månad i jämförelse från år 2017 till och med mars 2019. 
 
- Kölista till särskilt boende omsorg/demens samt hur länge de väntat, per 
månad i jämförelse från år 2018 till och med mars 2019. 
 
Avdelning Stöd: 
- Verkställda beslut och timmar inom socialpsykiatrin gällande stödboende, 
boendestöd, kontaktperson, sysselsättning och boende, i månadsvis jämförelse 
från år 2018 till och med mars 2019. 
  
- Verkställda beslut inom LSS gällande daglig verksamhet, boende barn, 
personlig assistent och särskilt boende, i månadsvis jämförelse från år 2018 till 
och med mars 2019.  
 
- Verkställda beslut inom LSS gällande ledsagare, kontaktfamilj, avlösarservice, 
korttidsvistelse och korttidstillsyn, i månadsvis jämförelse  
från år 2018 till och med mars 2019.  
 
Avdelning Individ och familjeomsorg: 
- Totalt antal placerade barn i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med 
mars 2019.  
 
- Egna familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med mars 2019.  
 
- Köpta familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med mars 2019.  
 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 39 
 
- Barn placerade på Hem för vård och boende (HVB) i månadsvis jämförelse 
under åren 2015-2018 till och med mars 2019. 
 
- Köp av plats för vuxna år 2018 till och med mars 2019. 
 
Biståndsenheten 
Biståndsenheten gör bedömning och 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 beviljade beslut om bistånd i form av 
hemtjänst avseende ovanstående målgrupper under januari-mars 2019. 
Därutöver redovisas en sammanställning över andra beviljade insatser.  
 
Beredning 
 
Gemensam månadsrapport/statistik per avdelning inom välfärdsförvaltningen.  
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
 
Expedieras 
 
Akten 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 40  Dnr VFN 2019-69 
 
Utbildningspass – Information om Lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).  
 
Sammanfattning 
 
LVU 
Insatser inom socialtjänsten ska ges i första hand med stöd av socialtjänstlagen 
(SoL) på frivillig väg med samtycke från den unge själv eller dennes 
vårdnadshavare. 
 
För att LVU ska vara tillämpligt måste tre förutsättningar vara uppfyllda; 
1. ett missförhållande skall föreligga med anknytning till den unges hemmiljö  
(2 § de sk. miljöfallen) eller till den unges eget beteende (3 §, de sk. 
beteendefallen), 
2. missförhållandet skall medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges 
hälsa eller utveckling skadas, 
3. behövlig vård kan inte ges på frivillig väg. 
 
LVM 
Insatser inom socialtjänsten ska ges i första hand med stöd av socialtjänstlagen 
(SoL) på frivillig väg med samtycke från personer som har ett missbruk alkohol, 
narkotika eller annat missbruk. 
 
LVM (tvångsvård) tillämpas om någon av kriterierna enligt 4 § LVM är uppfyllda; 
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 
lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på 
något annat sätt, och 
3. han eller hon till följd av missbruket: 
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 
 
Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna 
lag. Lag (2005:467). 
 
Beredning 
 
Enhetschefernas presentation 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 
 
 


