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§ 69 Dnr 2022-000026 

Fastställande av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ärendelista till dagens sammanträde som 
nämnden har att godkänna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-06 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar anta ärendelistan. 
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§ 70 Dnr 2022-000011 

Information - Biståndsenheten, handläggning av 
ärenden inom LSS och SoL 

Sammanfattning av ärendet 
Biståndsenheten informerar nämnden om sitt uppdrag att behandla ansökan 
om bistånd till en insats från en medborgare och bedöma personens behov av 
ansökt insats, antingen enligt Socialtjänstalen (SoL) eller Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Enligt 4 kapitlet 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden för 
sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
 
För att en insats enligt 9 § LSS ska kunna nekas den funktionshindrade på 
grund av att behovet tillgodoses på annat sätt, ska behovet också faktiskt 
tillgodoses på annat sätt. Utredning om personen tillhör någon av de tre 
personkretsarna enligt LSS ligger till grund för biståndet. 
Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd. 
Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom. 
Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är 
stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 
 
Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(2017:612) som kom 2018 syftar till att skapa en trygg och säker utskrivning 
och undvika onödiga vistelser på sjukhus, vilket idag sker med tvärsektoriell 
samverkan mellan olika professioner utifrån den aktuella personens behov. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 71 Dnr 2020-000133 

Information - Förstudie Särskilt boende i 
Munkedal tätort - Delrapport 1 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare för förstudie Särskilt boende (SäBo), informerar om hur långt 
processen har kommit. 
Nu redovisas delrapport 1 – Förstudie särskilt boende omfattande bakgrund, 
nuläge och förutsättningar. 

I november förväntas förslag till alternativa lösningar. I december beräknas 
ärendet presenteras för Välfärdsnämnden för ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 72 Dnr 2022-000024 

Ekonomisk månadsuppföljning september. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen informerar om månadsuppföljning för september 2022 inom 
välfärdsnämndens verksamheter, omfattande avdelningarna Vård och 
omsorg, Stöd och Individ- och familjeomsorg.  
 
Vård och omsorg, prognos september -4 350 tkr: 
-Resursfördelningsbudgeten hemtjänst kvarstår, prognosen -200 tkr. 
-Hemtjänstgruppernas personalkostnader minskar men prognosen ligger kvar 
på -2 200 tkr. 
-Antalet lediga platser på Särskilt boende minskar. 
-Covid-19 inom Särskilt boende ökar. 
 
Stöd, prognos september -2 150 tkr: 
-Personalkostnader och sjukfrånvaron minskar. 
-Antalet placeringar oförändrat. 
-Utbetalt försörjningsstöd ligger kvar med samma prognos som tidigare -200 
tkr. 
 
Individ- och familjeomsorg, prognos -5 700 tk 
-Försörjningsstödet, prognosen oförändrad. 
-Tillkommande placering, ca 150 tkr i utökade kostnader året ut. 
-Ansökan om ersättning från Migrationsverket har blivit avslagen vilket 
försämrar prognosen med -1 1000 tkr. 
-Totalt tillkommande kostnader som påverkar prognosen med 1 150 tkr. 
 
Prognos augusti -11 550 tkr. 
Tillkommande kostnader -1 150 tkr 
Prognos september ca -12 700 tkr.  
 
Förvaltningen informerar om att utredning pågår om matdistribution vid 
lunchtid i hemtjänsten.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 73 Dnr 2022-000117 

Bostadsförsörjningsprogram för Munkedals 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet inleddes i juni 2021 genom att 
en arbetsgrupp formades och som utarbetade ett förslag till uppdrags-
/projektbeskrivning för ett bostadsförsörjningsprogram som en del i ÖP 2040. 

Projektbeskrivningen beslutades av Ks 2021-09-13 § 143 (Dnr 2021-000158) 

Drivande i arbetet har varit Rådhuset Arkitekter AB, vilka sedan fortlöpande 
stämt av frågor och resultat mot den politiska styrgruppen och berörda 
tjänstepersoner. 

Politisk styrgrupp har haft möten med innehåll enligt nedan: 

2021-09-15: Presentation av antagen projektbeskrivning samt dialog kring 
bostadspolitisk vision 

2021-11-17 Presentation av planberedskap för bostäder/ ”lucktomter” samt 
dialog utifrån specifik frågeställning kring detta. 

2022-01-24: Fortsatt diskussion utifrån tidigare frågeställningar samt 
synpunkter på skiss till utbyggnadsområden ÖP 2040. 

Inför mötet 2022-01-24 gjordes en avstämning i respektive partigrupp och 
synpunkter lyftes upp vid nästa styrgruppsmöte 2022-02-07. 

Bostadsförsörjningsprogrammet har tidigare varit ute på internremiss i 
tjänstemannaorganisationen. 

Utkast till bostadsförsörjningsprogrammet utgjorde bakgrundsdokument till 
den work-shop som den politiska styrgruppen genomförde 2022-09-05, då 
med fokus på mark- och vattenanvändning. 

Bostadsförsörjningsprogrammet är sedan 2022-10-03 ute på remiss enligt 
särskild sändlista, och svar från externa remissinstanser väntas 2022-11-14. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefen tjänsteskrivelse 2022-10-06 
Program Bostadsförsörjningsprogram Dnr SBFV 2022-197 

forts. 
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forts. § 73 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att man tagit del av remissutgåvan till 
bostadsförsörjningsprogram som en del i arbetet med ÖP 2040, och att 
nämnden inte har något att erinra.  
Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
Bostadsförsörjningsprogrammet som en del av underlaget till ÖP 2040. 

Yrkande/diskussion 
Ledamöterna diskuterar: behov finns av att se över begrepp/ord i planen så 
det stämmer med Munkedals kommuns olika boendeformer och övriga 
uttryck.  
I kapitel 2, nr 2.7.1 andra stycket: begreppet ”trygghetsboende” bör ändras 
till ”trygga boenden”, vilket inte omfattas av kommunens 
bostadsförsörjningsanvar.   
I kapitel 3, nr 3.4.2 första stycket; bör ordet ”dementa” bytas ut till ”personer 
med demens”. 
Samråd ske mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och välfärdsförvaltningen 
för att se över planen i sin helhet innan planen antas. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltninsgens förslag med 
tillägg av ovanstående ändringar samt översyn och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att man tagit del av remissutgåvan till 
bostadsförsörjningsprogram som en del i arbetet med ÖP 2040, och har 
följande att erinra: 
Behov finns av att se över begrepp/ord i planen så det stämmer med 
Munkedals kommuns olika boendeformer och övriga uttryck. 
I kapitel 2, nr 2.7.1 andra stycket: begreppet ”trygghetsboende” bör ändras 
till ”trygga boenden”, vilket inte omfattas av kommunens 
bostadsförsörjningsanvar.   
I kapitel 3, nr 3.4.2 första stycket; bör ordet ”dementa” bytas ut till ”personer 
med demens”. 
Samråd ske mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och välfärdsförvaltningen 
för att se över planen i sin helhet innan planen antas. 

Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att när ändringar enligt 
ovanstående gjorts, anta Bostadsförsörjningsprogrammet som en del av 
underlaget till ÖP 2040. 

forts. 
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forts. § 73 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsfövaltningen 
Förvaltningschef välfärd 
Avdelningschef Vård och omsorg 
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§ 74 Dnr 2022-000004 

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år 
ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden 
men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från 
det att motionen anmälts kan besluta i ärendet. 

Medborgarförslag har inkommit från Doris Meng om att anställa en syn- och 
hörselkonsulent. Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 121 att 
överlämna medborgarförslaget till Välfärdsnämnden för beredning. 

Enligt välfärdsförvaltningens upprättade tidsplan behandlar välfärdsnämnden 
ärendet senast i februari 2023. Ärendet överlämnas därefter till 
kommunfullmäktige för ställningstagande i mars 2023. 

Välfärdsnämnden har inga pågående motioner för beredning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2022-10-03 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som Välfärdsnämnden inte berett färdigt. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltninsgens förslag och 
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som Välfärdsnämnden inte berett färdigt. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till: 
Förvaltningschef välfärd 
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§ 75 Dnr 2022-000005 

Anmälan av delegationsbeslut i september. 

Sammanfattning av ärendet 
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 2022-08-01 – 2022-09-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Sammanställning delegationsbeslut  september 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-08-01 - 2022-09-30. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltninsgens förslag och 
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-08-01 – 2022-09-30. 

Beslutet skickas till 
 
Registrator VFN 
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§ 76 Dnr 2022-000023 

Månadsrapport / Statistik - bistånd och insatser i 
verksamheterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har begärt att förvaltningen ger en månadsvis 
statistikredovisning över insatser och bistånd för respektive verksamhet inom 
Vård och omsorg, Stöd och Individ och familjeomsorg. Förvaltningen 
redovisar nu statistik till och med september 2022. 

Vård och Omsorg:  
Hemtjänst beviljade timmar SoL/delegerade timmar HSL, beviljade 
hemtjänsttimmar per område, korttids och växelvård samt lediga platser på 
särskilt boende (SÄBO).  

Stöd:  
Verkställda beslut enligt LSS med olika insatser som boende vuxen internt, 
köpt plats boende vuxen, köpt plats boende barn, korttidsvistelse köpta 
platser och daglig verksamhet. 
Verkställda beslut inom socialpsykiatrin med olika insatser som boende 
internt, köpta boenden, sysselsättning och boendestöd samt beviljade timmar 
för boendestöd 2022.  

Individ- och familjeomsorg:  
Orosanmälningar gällande barn och unga, placeringar barn och unga, köpta 
familjehem, egna familjehem och HVB/institution. 
Missbruk/beroende och Våld i nära relationer, antal köpta platser varav antal 
som gäller missbruk/beroende eller våld i nära relationer.  
Summa utbetalt ekonomiskt bistånd per månad. 

Statistiken omfattar jämförelse under perioden januari 2020 – september 
2022. 

Underlag för information 
Välfärdsförvaltningens ststistik september 2022. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 77 Dnr 2022-000025 

Övrig information från förvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar:  

-Kommundirektörerna har blivit kallade till Länsstyrelsen för information kring 
att kommunerna ska upprätta en plan för olika verksamheter vid eventuell 
brist på el/elbortfall, samt prioriteringsordning.  
 
-Certifiering pågår i Vård och omsorgscollege.  

Underlag för information 
Muntlig information 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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