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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

Plats och tid Lokal Sporren Utvecklingscentrum Dingle, onsdagen den 26 augusti 2020  

kl. 09.00-12.00 

 

Beslutande Ulla Gustafsson (M) 

 Linda Wighed (M) 

 Inger Nilsson (M) ersätter Glenn Hammarström (M)  
Christoffer Wallin (SD) 

 Linn Hermansson (SD) 

 Mathias Johansson (SD)  
Regina Johansson (S) 

 Sten-Ove Niklasson (S) 

 Maria Sundell (S) 

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

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Sophie Bengtsson (S) 

Erik Färg (S) 

Lovisa Svensson (C) 

Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 

 

  

  

  

Övriga närvarande Catarina Dunghed, förvaltningschef  

 Eva Kläppe Hellström, processutvecklare KS förvaltning 

 Karolina Christensen, avdelningschef vård- och äldreomsorg 

 Linda Ökvist, kommunsekreterare, närvarande §§ 51-52 

 Monica Nordqvist, sekreterare 

  

  

Justeringen sker  Digital justering fredagen den 28 augusti kl. 12.00 

  

                                                                    Paragrafer 51-55 

 

Sekreterare 

 

Digital justering 

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

Monica Nordqvist 

 

  

 

Ordförande 

Digital justering 

………………………………………………………… 

Ulla Gustafsson (M) 

 

  

 

Justerande 

Digital justering                                         

………………………………………………………….              

Mathias Johansson (SD) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

§ 51 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Beslut fattades i välfärdsnämndens möte 2020-06-18 § 41 gällande 

välfärdsnämndens budget 2021, plan 2022-2023. Det uppstod fel i 

beslutsformalia när det gäller beslutsgången i yrkanden. Frågan har uppkommit 

om nämnden önskar upphäva detta beslut och på dagens möte fatta ett nytt 

beslut eller om antaget beslut ska kvarstå. 

Ordförande ställer frågan om nämnden önskar ta upp ärendet gällande budget 

2021 med plan 2022-2023 på nytt och finner att en enig nämnd beslutar att 

nämndens beslut 2020-06-18 § 41 ska kvarstå och inte ta upp ärendet på nytt.  

 

Karl-Anders Andersson (C): ta upp en övrig fråga gällande hemtjänstens 

funktion under sommaren.  

 

Regina Johansson (S): ta upp en övrig fråga gällande arbetsresor/ 

färdtjänstavtalet. 

 

Ordförande ställde frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den 

turordning som föreslagits med ovanstående två övriga frågor som behandlas 

som ärende nr 4 § 54 och nr 5 § 55. 

 

Beslut 

* Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget med 

tillägg av övriga frågor från Karl-Anders Andersson (C) och Regina 

Johansson (S). 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

§ 52 Dnr VFN 2020-91 

 

Äldreomsorgsprogram 2020-2025 

 

Sammanfattning 

Välfärdsnämnden har beslutat om revidering av äldreomsorgsplan 2014-2018 

(beslut 2019-12-18, § 99). Det nya dokumentets struktur och innehåll innebär 

att det är ett program, i enlighet med Regler för styrdokument i Munkedals 

kommun, ett äldreomsorgsprogram. 

 

I februari fastställde styrgruppen fem områden som ska belysas i 

äldreomsorgsprogrammet, utifrån den uppföljning av äldreomsorgsplanen som 

gjordes 2016 i kombination med de prioriterade frågor nämnden har idag.  

I april beslutade styrgruppen om ny struktur där de fem områdena benämns 

utvecklingsområden, och inkluderar vad som ska uppnås och vad som ska göras 

för att nå dit. 

 

På grund av förvaltningens nödvändiga fokus på arbetet med Covid-19 har 

arbetet med äldreomsorgsprogrammet fått stå tillbaka. Därför sköts tidsplanen 

fram för när ärendet ska upp för beslut till nämndens möte i juni. 

Arbetsbelastningen, smittorisken och rekommendationerna om social distans på 

grund av Covid-19 har inneburit att arbetet med äldreomsorgsprogrammet har 

blivit nedprioriterat, och därmed inte kunnat bedrivas enligt ursprunglig plan. 

Det har bland annat påverkat omfattning och innehåll samt förankring i 

verksamhet och andra organisationer.  

 

I juni beslutade välfärdsnämnden om tidsplan för remissförfarande och beslut. 

Remiss har skickats till välfärdsnämndens ledamöter och ersättare samt 

kommunala rådet för funktionshinderfrågor respektive kommunala 

pensionärsrådet (VFN § 46/20). Remissvar har inkommit från: 

• Regina Johansson (S), ledamot välfärdsnämnden 

• SPF Seniorerna Munkedalsbygden, SPF Seniorerna Svarteborg och SPF 

Seniorerna Sörbygden 

• Centerpartiet 

• Moderaterna. 

 

Syftet med programmet är att styra och förbättra kommunens äldreomsorg de 

närmsta åren, med utblick tio år framåt. Det är en redovisning av de 

utvecklingsområden som ska vara vägledande i både politiska och 

verksamhetsmässiga beslut och konkretiserar vad som ska göras. De fem 

utvecklingsområdena är: 

• Värdegrund 

• Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

• Stöd i ordinärt boende 

• Andra boendeformer 

• Personal- och kompetensförsörjning. 

Dessa är avgörande för att bevara en äldreomsorg av god kvalitet och nå 

Munkedals vision. 

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

forts. § 52 

 

Beslutsunderlag 

Processutvecklare och förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2020-08-18 

Förslag till Äldreomsorgsprogram 2020-2025, daterat 2020-08-18 

Sammanställning av inkomna remissvar 

Remissutgåva Äldreomsorgsprogram 2020-06-10 

Remissvar Regina Johansson (S) ledamot välfärdsnämnden 

Remissvar SPF Seniorerna Munkedalsbygden, Svarteborg och Sörbygden 

(gemensamt svar) 

Remissvar Centerpartiet 

Remissvar Moderaterna 

 

Protokollsanteckning 

Processutvecklare Eva Kläppe Hellström meddelar att hon kommer att göra en 

redaktionell ändring under rubriken ”Detta vill vi uppnå” på sidan 8, sista raden, 

lägga till ordet ”att”, till lydelsen: … ”trygghet i att få det stöd som man behöver 

utifrån sitt behov.” 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsprogram 2020-2025, som 

ersätter äldreomsorgsplan 2014-2018. 

 

Ajournering begärs kl. 09.50-10.00  

 

Ajournering begärs kl.10.10-10.30  

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD-gruppen): att det under personal och kompetens-

försörjning läggs till: ”att införa språktest inom äldreomsorgens personal för att 

kunna få jobba inom vård och äldreomsorg.” 

 

Christoffer Wallin (SD-gruppen): att meningen ”leverera näringsriktig och 

kvalitativ mat som tillverkas och distribueras av rätt kompetens” stryks då vi 

anser det som en självklarhet. 

 

Fredrik Olsson (KD): att på sidan 7 under rubriken på ”Detta ska vi göra” ta bort 

punkt 1 ”leverera näringsriktig och kvalitativ mat som tillverkas och distribueras 

av rätt kompetens”. Motiveringen är att näringsriktig mat är en självklarhet för 

KD och oss alla, men vill inte sammanblanda detta med den tidigare 

budgetdebatten kring leverans av matlådor inom äldreomsorgen. 

 

Regina Johansson (S) (S och C-gruppen): att stryka den första punkten på sida  

7 i programmet under rubriken ”Detta ska vi göra”, med hänvisning till att 

förvaltningen redan har fått i uppdrag att utreda frågan. 

 

Regina Johansson (S) (S och C-gruppen): att stryka meningen på sidan 9 i 

programmet under rubriken personal- och kompetensförsörjning 

”arbetsuppgifter som kan utföras utan krav på utbildad personal innebär att fler 

får möjlighet till sysselsättning”. 

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

forts. § 52 

 

Regina Johansson (S) (S och C-gruppen): att omformulera den femte punkten 

under ”Detta ska vi göra” på sidan 9 i programmet genom att stryka parentesen 

och istället skriva ”implementera heltid som norm”. 

 

Ajournering begärs kl.10.45-11.00 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om yrkanden från Christoffer Wallin (SD-gruppen), 

Fredrik Olsson (KD) och Regina Johansson (S) (S och C-gruppen) som samtliga 

gäller att på sidan 7 under rubriken ”Detta ska vi göra” stryka punkt 1, att 

”leverera näringsriktig och kvalitativ mat som tillverkas och distribueras av rätt 

kompetens”, kan hanteras som ett yrkande även om motivering skiljer 

yrkandena åt.  

Ordförande finner att välfärdsnämnden beslutar att de tre yrkandena kan 

hanteras som ett yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallin (SD) (SD-gruppen) förslag, 

att det under personal- och kompetensförsörjning läggs till ”att införa språktest 

inom äldreomsorgens personal för att kunna få jobba inom vård och 

äldreomsorg” och finner att välfärdsnämnden beslutar anta förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallin (SD) (SD-gruppen), Fredrik 

Olsson (KD) och Regina Johansson (S) (S och C-gruppen) förslag, att på sidan 7 

under rubriken på ”Detta ska vi göra” stryka punkt 1, att ”leverera näringsriktig 

och kvalitativ mat som tillverkas och distribueras av rätt kompetens” och finner 

att välfärdsnämnden beslutar anta förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Regina Johansson (S) (S och C-gruppen) 

förslag, att stryka meningen på sidan 9 i programmet under rubriken personal- 

och kompetensförsörjning ”arbetsuppgifter som kan utföras utan krav på 

utbildad personal innebär att fler får möjlighet till sysselsättning” och finner att 

välfärdsnämnden beslutar anta förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Regina Johansson (S) (S och C-gruppen) 

förslag, att omformulera den femte punkten under ”Detta ska vi göra” på sidan 9 

i programmet genom att stryka parentesen och istället skriva ”implementera 

heltid som norm” och finner att välfärdsnämnden beslutar anta förslaget. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs gällande fjärde yrkandet ”att omformulera den femte 

punkten under ”Detta ska vi göra” på sidan 9 i programmet genom att stryka 

parentesen och istället skriva ”implementera heltid som norm”. 

  

Propositionsordning 

Ordförande beslutar om följande propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till Regina Johansson (S) (S och C-gruppen) förslag. 

Nej-röst: Avslag till Regina Johansson (S) (S och C-gruppen) förslag. 

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

 

forts § 52 

 

Omröstningslista 

                                                                                    

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Linda Wighed (M) X   

Inger Nilsson X   

Christoffer Wallin (SD)  X  

Mathias Johansson (SD)  X  

Linn Hermansson (SD)  X  

Regina Johansson (S) X   

Sten-Ove Niklasson (S) X   

Maria Sundell (S) X   

Karl-Anders Andersson (C) X   

Fredrik Olsson (KD)   X 

Ulla Gustafsson (M) ordf. x   
Resultat 7 3 1 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 antal röster för bifall till förslag, 3 antal röster för avslag och 1 röst för 

avstår, så beslutar välfärdsnämnden bifalla Regina Johansson (S)(S-gruppen och 

C) förslag. 

  

Välfärdsnämndens beslut 

 

Välfärdsnämnden beslutar om följande ändringar i förslag till 

Äldreomsorgsprogram 2020-2025: 

 

-att det under rubriken personal- och kompetensförsörjning läggs till ”att införa 

språktest inom äldreomsorgens personal för att kunna få jobba inom vård och 

äldreomsorg.” 

 

-att på sidan 7 under rubriken på ”Detta ska vi göra” stryka punkt 1, att 

”leverera näringsriktig och kvalitativ mat som tillverkas och distribueras av rätt 

kompetens.” 

 

-att stryka meningen på sidan 9 i programmet under rubriken personal- och 

kompetensförsörjning ”arbetsuppgifter som kan utföras utan krav på utbildad 

personal innebär att fler får möjlighet till sysselsättning.” 

 

-att omformulera den femte punkten under ”Detta ska vi göra” på sidan 9 i 

programmet genom att stryka parentesen och istället skriva ”implementera 

heltid som norm.”  

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsprogram 2020-2025, som 

ersätter äldreomsorgsplan 2014-2018. 

 

 

forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

forts. § 52 

 

Reservation 

SD-gruppen reserverar sig mot välfärdsnämndens beslut i sista förslaget. 

 

 

 

Välfärdsnämndens beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 

Avdelningschef Vård och omsorg 

Processutvecklare KS förvaltning 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 

Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 

Avdelningschef Vård och omsorg 

Processutvecklare KS förvaltning för färdigställande av programmet 

Nämndsekreterare välfärdsnämnden  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

§ 53 Dnr 2020-113 

 

Information om förvaltningens pågående arbete 

 

Förvaltningschef välfärdsförvaltningen informerar nämnden om pågående arbete 

som prioriteras i förvaltningen 2020. 

 

1. Inrätta ett Trygghetsboende – Centrumtorget 

2. Utred alternativ verksamhet på Ekebacken 

3. Planering för att gå ur externt hyrda lokaler 

4. Heltidsresan 

5. Utredning av Bemanningsenheten 

6. Serviceassistenter – kommunövergripande 

7. Skapa en organisation för att få ut bidragsberoende i arbete. 

 

Förvaltningsövergripande – digitala processer 

- Byte från MagnaCura till Combine 

- Nytt planeringsverktyg: Kompanjon 

- Nytt avvikelsesystem: Digital Fox 

- Införa nytt arbetssätt: IBIC 

 

Verksamheterna: 

Individ- och familjeomsorg:  

Införa motprestation för försörjningsstöd (AME) 

 

Bistånd:  

Revidera riktlinjer för bistånd – uppstramning, ta bort förenklad 

biståndsbedömning, åtgärda egenvårdsuppdragen. 

 

Stöd: 

Hemtagning LSS-ärende, fastställ behov av LSS-platser. 

 

Vård och äldreomsorg: 

Avveckla Ekebacken, beställa nytt SÄBO i Dingle, avveckla Träffpunkten, utreda 

matlagning i hemmet och ta fram alternativ, ta fram åtgärder för sänkning av 

HSL-tid, anpassa kvalitetsnivåerna till skälig levnadsnivå. 

 

 

 Beslut 

* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

§ 54  

 

Övrig fråga - hemtjänstens funktion under sommaren 

 

Karl-Anders Andersson (C) ställer frågan till förvaltningen om hur hemtjänstens 

arbete fungerat under sommaren.  

 

Förvaltningen informerar sammanfattningsvis hur corona-19 gjort att fler 

vikarier har behövt anställas än vanligt, vilket gjort att det har varit svårt att 

hitta personal som har rätt kompetens och egenskaper. Referenser har visat sig 

inte alltid stämma. Exempelvis när det gäller matlagning i hemmet, har det visat 

sig vara svårt att tillgodose vårdtagarens önskemål, då viss personal inte har 

tillräckliga kunskaper om att laga mat. I vissa fall har det varit 

språkförbistringar. 

 

Välfärdsnämnden kommer att få ytterligare information på mötet i september. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Extra möte 

 

§ 54  

 

Övrig fråga – Arbetsresor 

 

Regina Johansson (S) tar upp frågan om konsekvenser för ökade kostnader för 

arbetsresor sedan nytt färdtjänstavtal tecknades. Regina har, efter kontakt med 

en person som omfattas av insatsen, fått vetskap om att kostnaden i detta fall 

har ökat med 3000 kr. Möjlighet till kompensation finns men handläggningstiden 

kan vara upp till ett år. 

 

Regina efterfrågar om det finns en möjlighet att kunna göra något i frågan. 

 

Välfärdsförvaltningen återkommer med information i frågan vid ett senare möte. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för färdtjänstfrågor. 
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