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§ 67 Dnr 2021-000016  

Fastställande av ärendelista. 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ärendelista är upprättad, nämnden har att fastställa ärendena 
och dess turordning.  
 
Nyanställd avdelningschef för avdelningarna Individ- och familjeomsorg 
och Stöd, Niklas Borg, presenterar sig för nämnden. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar fastställa ärendelistan. 
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§ 68 Dnr 2020-000133  

Återrapport -Förstudie särskilt boende.  
(fyra alternativ) 
Sammanfattning av ärendet 
I välfärdsnämndens möte 2021-04-22 § 36 presenterade projektgruppen 
för förstudie om byggnation om nytt SÄBO, en snabb utvärdering av fyra 
alternativa lösningar för att tillgodose framtidens behov av SÄBO-platser. 
Dessa fyra alternativ presenterades för den politiska styrgruppen  
2021-03-31, där styrgruppen fann att alternativ nummer fyra bedömdes 
som bäst att utreda vidare och mer fördjupat. Alternativ fyra innebär att 
det kommer att finnas ett särskilt boende i varje kommundel med en 
jämn fördelning av platserna. 
Välfärdsnämnden beslutade 2021-04-22 § 36 att uppdra åt 
välfärdsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att via 
styrgruppen göra en fördjupad utredning av alternativ fyra. 
 
Förvaltningschefen återrapporterade om arbetet kring förstudien särskilt 
boende i välfärdsnämndens möte 2021-05-20 § 50  
 
Samhällsbyggnadschefen presenterar en volymstudie för om- och 
tillbyggnad av Dinglegården med alternativa lösningar samt övrigt i det 
pågående arbetet. 
 
Välfärdsnämnden kommer även i kommande möten få information om 
hur arbetet fortlöper. 
 
Underlag för information 
Samhällsbyggnadschefens presentation/information 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämndens noterar informationen. 
 
Beslutet skickas för kännedom till: 
Samhällsbyggnadschef 
Tf. välfärdschef 
Avdelningschef Vård och omsorg 
Förvaltningsekonom 
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§ 69 Dnr 2021-000008  

Lägesrapport om äldreomsorgen september 2021. 
Sammanfattning av ärendet 
Tf. förvaltningschef ger en lägesrapport om omorganisationen inom 
äldreomsorgens verksamheter:  
 
Flytt av korttidsenheten är genomförd enligt plan, från Dinglegården till 
Ekebacken. Dinglegården är nu ett särskilt boende med 14 lägenheter. 
På Ekebacken har en lätt renovering av lokaler i bottenplan och utsida 
påbörjats, i syfte att bidra till en gynnsam miljö för vistelse och 
rehabilitering. 
 
Ekebackens korttidsenhet har 11 lägenheter, med möjlighet till att i en 
lägenhet få plats med 2 sängar, totalt 12 platser.  
 
Rehabenheten (fysioterapeuter och arbetsterapeuter) har en filial på 
Ekebacken. Syftet är att möta de gäster på korttidsenhetens behov av 
återhämtning och rehabilitering, bibehålla och förbättra resurser och 
skapa möjlighet till rehabilitering. 
Ekebacken inrymmer sedan tidigare dagverksamhet i vilken legitimerad 
demenssjuksköterska ansvarar för. Det ger en vinst i ökad samverkan 
mellan korttidsenheten och demenssjuksköterskans roll att bidra med 
specifik kunskap inom området demens, till såväl personal som gäster 
och deras anhöriga som nu ges nya möjligheter. 
Generellt upplevs en ökad stabilitet inom äldreomsorgen. 
 
Den planerade flytten för korttidsenheten från Dinglegården till 
Ekebacken är genomförd. 
Dinglegården är nu ett särskildboende med 14 platser. 
Rekrytering av ny enhetschef till Ekebacken och Rehabenheten pågår.  
Lättare renovering av Ekebacken är i form av måla väggar, rätta till 
ojämnheterna i utemiljön i syfte att minska risken för fall samt avgränsa 
del av trädgård med staket. 
 
Underlag för information 
Tf. förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2021-09-07 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Tf. välfärdschef 
Avdelningschef Vård och omsorg 
Förvaltningsekonom 
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§ 70 Dnr 2021-000001  

Delårsbokslut augusti 2021.  
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har för perioden januari till augusti 2021 en negativ 
avvikelse om -8 343 tkr mot budget. Årsprognosen visar en negativ 
avvikelse på -9 000 tkr vilket är en försämring med -2 150 tkr mot 
föregående prognos per april månad. 
 
Vård och omsorg visar ett underskott om -3 835 tkr per augusti där hög 
bemanning ses som den främsta anledningen. Särskilt boende och 
korttidsverksamheten har påverkats av omflyttningen mellan 
Dinglegården och Ekebacken samt inom hemtjänsten ser verksamheten 
att antalet insatser ökar. Åtgärder att minska antalet årsarbetare utifrån 
verksamhetens behov har genomförts och kommer få effekt under 
resterande del av året då omflyttningen är genomförd. Genomförda 
åtgärder samt outnyttjade bidragsmedel för god och nära vård gör att 
årsprognosen uppgår till -1 700 tkr. 
 
Avdelning Stöd redovisar ett negativt resultat på -475 tkr och en 
årsprognos på -2 500 tkr. Främst är det inom verksamheten boende 
enligt LSS som den stora avvikelsen syns som följd av att verksamheten 
köper ytterligare externa boendeplatser.  
 
Individ och familjeomsorgen visar ett negativt resultat på -2 694 tkr och 
redovisar en årsprognos på –3 200 tkr. Underskottet är främst hänförligt 
till utbetalt försörjningsstöd.  
 
Utfallet för investeringar januari-augusti uppgår till 752 tkr och avser 
möbler till Allégården samt licens för nya verksamhetssystemet. Planen 
är förbruka hela investeringsramen om 3 368 tkr under 2021. 
 
Välfärden har tagits sig an samtliga av kommunfullmäktiges totalt 4 
inriktningsmål. Bedömningen är att 1 verksamhetsmål ej är mätbart och 
3 verksamhetsmål ej är uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomens / tf. förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2021-09-19 
Delårsrapport augusti 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti med 
verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 

Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.   
 
Yrkanden 
Linda Wighed (M): yrkar på tillägg att förvaltningen fortsätter det 
påbörjade arbetet med att få ned kostnaderna i nämndens 
verksamhetsområden.      
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forts. § 70 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med 
tilläggsyrkande från Linda Wighed (M) och finner att välfärdsnämnden 
beslutar enligt förslaget med tilläggsyrkandet.     
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti med 
verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans samt att 
välfärdsförvaltningen fortsätter det påbörjade arbetet med att få ned 
kostnaderna i nämndens verksamhetsområden. 
 
Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 
Protokollsanteckning 
Karl-Anders Andersson (C) och Sten-Ove Niklasson (S) meddelar att 
protokollsanteckning kommer att lämnas in.  
Inlämning ska ske till sekreteraren senast måndag 27 september.  
Protokollsanteckning bifogas paragrafen.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Tf. förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschef IFO/Stöd 
Tf. avdelningschef vård och omsorg 
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Bilaga till § 70 – Delårsbokslut augusti 2021                             Inkom 2021-09-27 
                                                                                            Dnr VFN 2021-1 
                                                                                           /sekreterarens notering 

Protokollsanteckning till VFN den 210923 
 

S och C konstaterar om vårt budgetförslag för 2020 gått 
igenom hade det dels inte legat ett besparingskrav på 2,3 
mnkr på VFN utan det fanns en satsning på totalt 2,5 mnkr att 
behålla den ledningsfunktionen och inte heller öka på 
administrationsuppgifterna på cheferna som nu blev aktuell 
med den budget som togs.  

 Nu gör sig effekterna tydliga i ett ökat underskott för VFN 
och en icke väl fungerande organisation inom 
Välfärdsförvaltningen 

Nedan några klipp ur förvaltningens riskbedömning när VFN 
budget för 2020 diskuterades  
 Riskbedömning för personalen Att cheferna får en högre belastning av administrativa uppgifter. Att 
de  kommer ha något mindre tid att vara nära verksamheterna (-500 mnkr) 

 Omorganisation avdelningar (-900 tkr) I samband med att en avdelningschef avslutat sin anställning 
görs en översyn av förvaltningen och avdelningarnas organisering.  Riskbedömning för personalen 
Kan innebära ett mindre stöd till första linjens chefer  
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§ 71 Dnr 2021-000107  

Svar på kommunrevisionens granskning av budget och 
prognosarbete inom välfärdsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Munkedals kommun granskat budget- och prognosarbetet. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om välfärdsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden säkerställt tillräcklig styrning, uppföljning och intern 
kontroll för att tillse ett ändamålsenligt budget- och prognosarbete.  
EY:s sammanfattande bedömning, utifrån granskningens syfte och 
grunderna för ansvarsprövning, är att det finns vissa brister inom 
nämndernas arbete. Det gäller arbetet med att säkerställa att tilldelat 
anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten och att 
åtgärder vidtas så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 
 
Förslag till ändringar utifrån påpekade brister: 
 
-Förtydligande av åtgärder i uppföljningsrapporter 
Vid ett prognosticerat underskott ska under rubriken ”Åtgärder” i 
rapporten en tabell presenteras med besparingsåtgärder, effekt 
innevarande år i tkr och effekt nästkommande år (helårseffekt), tkr. 
 
I löpande text under tabellen förklaras processen kring åtgärderna, hur 
och när de förväntas kunna genomföras samt en konsekvensbeskrivning 
av åtgärderna. När en utredning genomförts ska den bifogas handlingen.  
 
- Förtydligande av åtgärder i beslut 
I förslag till beslut formuleras som tidigare; nämnden godkänner 
upprättat delårsbokslut per april med verksamhetens förslag på åtgärder 
för budget i balans. Nämndens beslut om vilka förslag till åtgärder som 
inte godkänns ska protokollföras liksom de åtgärder som beslutas av 
nämnden. 
 
Om nämnden avslår ett förslag till åtgärd, ska nämnden uppdra att ta 
fram fler förslag till åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans. 
Dessa presenteras för beslut vid nästkommande nämndsmöte.  
 
- Kommentarer i övrigt 
Nämnden ska, precis som tidigare, följa kommunens regler för 
ekonomistyrning. Vid prognostiserat underskott ska nämnden redovisa 
för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet ska 
täckas. Det sker vid nästkommande rapporttillfälle. 
 
Vid underskott ska nämnden fortlöpande under året fatta beslut om 
åtgärder tills ekonomin är i nivå med budget. Det gäller för nämnden att 
löpande under året ompröva och utöka/förändra vidtagna åtgärder så att 
de får det förväntade resultatet på ekonomin med så lite negativa följder 
för verksamheten som möjligt. 
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forts. § 71 
 
Det är av vikt att budget för nästkommande år beslutas i tid. Om beslut 
om eventuella neddragningar fattas sent på året blir budgetföljsamhet 
svår att uppnå på grund av långa arbetsrättsliga processer. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomen och tf förvaltningschefens svar till kommunrevisionen 
Missiv från kommunrevisionen inkommen 2021-07-16 
EY Granskning     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner skrivelsen som svar till kommunrevisionen 
utifrån dess granskning av nämndens budget- och prognosarbete.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna förvaltningens 
förslag till svar och finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget.     
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner skrivelsen som svar till kommunrevisionen 
utifrån dess granskning av nämndens budget- och prognosarbete. 
överlämnar den till kommunrevisionen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Claes Hedlund Kommunrevisionen: protokoll+tjänsteskrivelse 
 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef 
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§ 72 Dnr 2021-000011  

Månadsrapport / Statistik från verksamheter juni-
augusti 2021. 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsförvaltningen har upprättat statistikredovisning över insatser och 
bistånd för respektive avdelnings verksamhet. 
 
Avdelning Vård och äldreomsorg: 
- Hemtjänst - beviljad tid SoL/HSL, verkställd tid och arbetad tid för 
januari - augusti 2021 
- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst - jämförelse under perioden 
januari 2015 - augusti 2021. 
-Antal brukare - inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser enligt SoL (ej 
trygghetslarm och avlösning) - jämförelse under perioden januari 2016 - 
augusti 2021. 
-Antal korttidsdygn - antal dygn personer vistats på korttidsplats, 
jämförelse under perioden januari 2017 - maj 2021 samt antal belagda 
platser januari - augusti 2021 i jämförelse med perioden 2020. 
-Belagda platser i Särskilt boende: Allegården 1, Allegården 2, 
Ekebacken, Sörbygården samt antal procent med demensproblematik 
och antal procent av personer över 80 år i januari - augusti 2021. 
-Bistånd hemtjänst per område - Centrum, Stale, Ytter, Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas. Statistiken omfattar antal personer, 
egenvård och beviljad hemtjänst, totalt under perioden januari - augusti 
2021. 
-Hemtjänst – beskrivning av hemtjänsttimmar, beviljade timmar, antal 
brukare, antal egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård under 
januari - augusti 2021. 
-Övrig information från bistånd- bolista (kö), nya ansökningar SÄBO, 
beviljade beslut, "Trygg och säker utskrivning samt förenklad 
utskrivning. 
 
Avdelning Stöd: 
-Verkställda beslut socialpsykiatrin 2021 – boendestöd, kontaktperson, 
sysselsättning och boende samt verkställda timmar boendestöd under 
januari - augusti 2021, för jämförelse med verkställda beslut 
socialpsykiatrin år 2020.  
-Verkställda beslut LSS – daglig verksamhet, boende barn, personlig 
assistans (internt/externt/PAN) och gruppbostad, ledsagare, 
kontaktperson, avlösarservice, korttids-vistelse och serviceboende, 
under januari - augusti 2021 för månadsvis jämförelse med år 2020.  
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg: 
-Egna familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
augusti 2021. 
-Köpta familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
augusti 2021. 
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Forts. § 72 
 
-Barn Hem för vård och boende (HVB) - jämförelse under perioden 
januari 2016 - augusti 2021. 
-Totalt antal placerade barn - jämförelse under perioden januari 2015 - 
augusti 2021. 
-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer - jämförelse 
under perioden januari 2018 - augusti 2021. 
-Ekonomiskt bistånd - månadsvis jämförelse under perioden januari 
2019 - augusti 2021. 
 
Underlag för information 
Avdelningschefernas statistikredovisning till och med augusti 2021 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 73 Dnr 2020-000013  

Ändringar i beslut gällande personalvård. 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2021-04-22 § 30 att ca 620 (617 idag) 
medarbetare som är anställda på tillsvidaretjänster, längre vikariat och 
allmän visstidsanställning erbjuds en heldag på spa, varav tre timmar 
med föreläsare. 
 
Eftersom arbetsgivaren inte kan arrangera en sådan dag på grund av 
restriktioner med covid-19 före december månads utgång då pengarna 
är tillgängliga, föreslås en annan lösning. Förvaltningens nya förslag är 
att personalen erbjuds ett presentkort som kan användas 1-2 år i stället 
för tidigare beslut med heldag som inkluderade föreläsning.  
 
Avdelningscheferna, tillsammans med enhetscheferna, ser behovet av att 
ge medarbetarna denna positiva feedback på ett bra arbete. Detta kan 
bidra till ny energi samt stärka uppfattningen om att de känner sig sedda 
i det tuffa arbete som varit under pandemin 
 
Beslutsunderlag 
Tf. avdelningschef / tf. förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2021-09-16 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att upphäva/ändra vissa delar i beslut 2021-
04-22 § 30: "att ca 620 (617 idag) medarbetare som är anställda på 
tillsvidaretjänster, längre vikariat och allmän visstidsanställning erbjuds 
en heldag på spa, varav tre timmar med föreläsare", till följande lydelse i 
sin helhet:    

Välfärdsnämnden beslutar att ca 620 (617 idag) medarbetare som är 
anställda på tillsvidaretjänster, längre vikariat och allmän 
visstidsanställning som deltagit i arbetet under pandemin under perioden 
2020-03-01—2021-03-01, erbjuds ett presentkort på Spa-anläggning till 
kostnaden av 1 500 kr/person.   
 
Yrkanden 
 Linn Hermansson (SD) (SD-gruppen), Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Linn Hermansson (SD) (SD-gruppen) 
och Hans-Joachim Isenheims (MP) yrkande om bifall till förvaltningens 
förslag och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandena.     
 
 
Forts. 
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forts. § 73 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att upphäva/ändra vissa delar i beslut 2021-
04-22 § 30: ”att ca 620 (617 idag) medarbetare som är anställda på 
tillsvidaretjänster, längre vikariat och allmän visstidsanställning erbjuds 
en heldag på spa, varav tre timmar med föreläsare”, till följande lydelse i 
sin helhet:  
    
Välfärdsnämnden beslutar att ca 620 (617 idag) medarbetare som är 
anställda på tillsvidaretjänster, längre vikariat och allmän 
visstidsanställning som deltagit i arbetet under pandemin under perioden 
2020-03-01—2021-03-01, erbjuds ett presentkort på Spa-anläggning till 
kostnaden av 1 500 kr/person. 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonom VFN 
TF. avdelningschef Vård och omsorg 
Avdelningschef Stöd/IFO 
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§ 74 Dnr 2021-000005  

Anmälan av delegationsbeslut till och med augusti 
2021. 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4, att beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens 
nästkommande möte. 
 
Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda 
delegationsbeslut under perioden  
2021-06-01 – 2021-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Registrator och tf. förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2021-08-31 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-06-01 - 2021-08-31.   
 
Propositionsordning 
 Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna förvaltningens 
förslag och finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget.     
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-06-01 – 2021-08-31. 
 
 
Beslutet skickas till 
Registrator VFN 
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§ 75 Dnr 2021-000119  

Förslag till extra möte med välfärdsnämnden gällande 
sekretessbelagt individärende. 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott behandlade 2021-08-12 § 141 ett 
ärende gällande ansökan hos Tingsrätten, enligt 6 kapitlet 8 § 
föräldrabalken, om överflyttning av vårdnad för ett barn från biologiska 
föräldrar/vårdnadshavare till familjehem. Enligt lag får dessa ärenden 
inte delegeras till utskott.  
 
I normala fall hade ärendet lyfts till välfärdsnämnden i sin helhet men på 
grund av restriktioner kring covid-19 har välfärdsnämnden fortfarande 
digitala möten. Det bedöms som inte lämpligt i individärenden som 
omfattas av sekretess, dels med anledning av åtkomst till underlaget 
som omfattas av sekretess.  
Därför föreslås ett extra möte i lokal. Antal ledamöter behöver då 
begränsas i ett fysiskt möte på grund av risk för smittspridning. Tid för 
inläsning av ärendet avsätts. 
 
För att vara beslutsföra som välfärdsnämnd behöver ordförande och fem 
ledamöter närvara.  
 
Frågan är om välfärdsnämnden kan besluta godkänna ovanstående 
förfaringssätt och vilka ledamöter som utses närvara vid det extra mötet. 
 
Förslaget är att välfärdsnämndens extra möte förläggs i samband med 
beredning till myndighetsutskottets nästkommande möte 28 september 
kl 12.30. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndsekreterare / tf förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2021-09-06 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ha ett extra möte 28 september kl. 12.30 
med reducerat antal ledamöter till fem ledamöter + ordförande för att 
behandla ett ärende som omfattas av individsekretess. 

Att välfärdsnämnden beslutar att förutom ordförande välja fem 
ledamöter.  
 
Yrkanden 
 I diskussioner framkommer förslag att välja de fyra ledamöterna i 
välfärdsnämndens myndighetsutskott, Christoffer Wallin (SD, Mathias 
Johansson (SD) Karl-Anders Andersson (C), Maria Sundell (S), samt 
Linda Wighed (M) som ledamöter i det extra mötet 28 september.     
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Forts. § 75 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna ett extra möte 
med reducerat antal ledamöter, den 28 september kl. 12.30 samt att 
välja ovanstående ledamöter till mötet och finner att välfärdsnämnden 
bifaller förslaget.    
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ha ett extra möte 28 september kl. 12.30 
med reducerat antal ledamöter till fem ledamöter + ordförande för att 
behandla ett ärende som omfattas av individsekretess. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att förutom ordförande Ulla Gustafsson (M), 
välja följande fem ledamöter: 
Christoffer Wallin (SD, Mathias Johansson (SD) Karl-Anders Andersson 
(C), Maria Sundell (S), samt Linda Wighed (M). 
  
 
Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare för vidare befordran. 
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