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§ 35

19 maj 2022

Dnr 2022-000026

Fastställande av ärendelista.
Sammanfattning av ärendet
Karl-Anders Andersson (C) har inkommit med ett initiativärende, gällande
bland annat resurstilldelning för Individ- och familjeomsorg samt
äldreboendestruktur, för att komma till rätta med nämndens
budgetunderskott. Välfärdsnämnden har att ta ställning till hur ärendet ska
behandlas.
Förslag till ärendelista är upprättad. Välfärdsnämnden ska besluta om
ärendelistan kan fastställas enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Initiativärende Karl-Anders Andersson (C)

Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om initiativärendet kan behandlas på dagens möte
och finner att välfärdsnämnden beslutar att ärendet behandlas idag. Ärendet
läggs som sista ärendende på dagordningen.

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att behandla Karl-Anders Anderssons (C)
initiativärende på dagens möte som sista ärende, protokollfört som § 45.
Välfärdsnämnden beslutar att i övrigt fastställa ärendelistan enligt förslaget.
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§ 36

19 maj 2022

Dnr 2022-000011

Information från verksamheterna: Arbetet kring
integration
Sammanfattning av ärendet
Chef för arbetsmarknadsenheten informerar om arbetet med integration:
Inkludering innebär att alla individer, oavsett vem det är, skall ha lika
möjlighet att vara delaktig i samhällets olika delar och på lika villkor. För att
inkludering skall vara möjlig krävs att ett samhälle och dess invånare präglas
av öppenhet och tillgänglighet.
Integration har flera olika innebörder och tolkningar, det kan bland annat vara
ett komplement till begreppet inkludering för att lyfta ut de särskilda
processer som behöver finnas för att personer med utländsk bakgrund skall
bli inkluderade i det svenska samhället.
Integration är alltid en flervägsprocess och ansvaret för integration kan aldrig
falla enbart på en viss del av befolkningen eller samhället. För kommunens
del innebär detta att alla medborgare har något att bidra med för att en
lyckad integration skall bli verklighet, precis som att alla förvaltningar inom
kommunen måste arbeta på olika sätt med inkludering och integration för att
främja social hållbarhet och motverka utanförskap.
Kommunens ansvar i stora drag:
Bosättning- utifrån kommuntal. Det omfattar även egenbosatta och
anhöriginvandrande samt ensamkommande barn.
Undervisning- SFI, Samhällsorientering. Ordinarie utbildning i form av
förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.
Försörjning- kompletterande vid behov för dem som har etableringsersättning
och för dem som efter etablering inte är självförsörjande.
Därutöver tillkommer ytterligare ansvar hos kommunerna.
Ekonomin kring integration är diversifierad. Det finns både schablonersättning
som tilldelas kommunen och specifika riktade kostnader. Under 2021
varierade schablonersättningen från 314 tkr i oktober till 98 tkr i december.
Det varierar beroende på hur många som är bosatta i kommunen. Hittills
under 2022 har kommunen fått i snitt 283 tkr/månad. Dessa fördelas enligt
fördelningsmodellen. Fördelning schablonersättning är:
Skola 60%, IFO 20%, AME 15%, Kultur och fritid 5%.

Beslutsunderlag
Muntlig information

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden noterar informationen.
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§ 37

19 maj 2022

Dnr 2022-000001

Delårsrapport april för Välfärdsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Välfärdsnämnden har för perioden januari till april en negativ budgetavvikelse
om 2 383 tkr mot budget. Årsprognosen är ett resultat om -8 100 tkr, vilket
är 5 770 tkr sämre än föregående prognos per februari månad. Anledningen
till den försämrade resultatprognosen är tillkommande placeringar inom LSS
och individ- och familjeomsorgen. Av den totala prognosen avser -7 050 tkr
prognostiserat underskott för placeringar.
Investeringarna för perioden januari till april uppgår till 417 tkr och avser
möbler till nya korttidsenheten samt digitala nyckelskåp. Planen är att
förbruka hela investeringsramen om 2 451 tkr under 2022.
Välfärdsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra
inriktningsmål, varav tre mål är delvis uppfyllda och ett är till stor del uppfyllt.
Prognosen för måluppfyllelse ses generellt som god.
Förtydligande:
Förvaltningen redovisar i delårsrapporten även pågående arbete med förslag
till anpassningar för att komma till rätta med underskottet, vilket är att
betrakta som information på dagens möte. Förvaltningen kommer att
presentera färdigt förslag till anpassningar i välfärdsnämndens möte i juni för
beslut.

Beslutsunderlag
Ekonomen och förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2022-05-13
Delårsrapport välfärdsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april (med
verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans -information).
Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.

Yrkanden
Mathias Johansson (SD) att beslutsformuleringen skrivs enligt följande;
Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april.
Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ge förslag på åtgärder för
budget i balans och återkomma till nämnden för beslut.
Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP), Linda Wighed (M):
Bifall till Mathias Johanssons (SD) yrkande.
forts.
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forts. § 37
Hans-Joachim Isenheim (MP) tilläggsyrkande: På kommande förslag på
åtgärder för att komma i budgetbalans ska det utredas:
Hur mycket besparingar i arbetstimmar ger det planerade inköpet av elbilar
till verksamheterna eftersom tankning av bilar i Håby försvinner.
Att matlagning i hemmet inte ska ingå i möjliga förslagna åtgärder.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mathias Johansson (SD) m.fl. yrkande och
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP)
tilläggsyrkande och finner att välfärdsnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april.
Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ge förslag på åtgärder för
budget i balans och återkomma till nämnden för beslut.

Reservation
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef VoO,
Avdelningschef IFO/Stöd
Avdelningschef LSS gruppbostad
Ekonom välfärd
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§ 38

19 maj 2022

Dnr 2022-000002

Budget 2023, plan 2024-2025 och mål för
Välfärdsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer utöver preliminär ram att bli
kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och för genomförda
investeringar inom godkänd ram.
Välfärdsnämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar.
I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en
risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens preliminära
ram för år 2023 är 282 689 tkr och innebär en minskning med 1 560 tkr i
jämförelse med 2022. Främsta orsaken till ramsänkningen är att nämnden
har ett effektiviseringskrav på 2 000 tkr.
Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till 1 300 tkr.
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–2023
föreslår nämnden fem verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret
2023. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. Målen är framtagna i
dialog med nämnden och förvaltningens enheter.

Beslutsunderlag
Ekonom och förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2022-05-11
Välfärdsnämndens budget 2023 plan 2024-2025
Protokoll facklig samverkan 2022-05-03 och 2022-05-09
Synpunkter från Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor

Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2023
plan 2024-2025 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad
investeringsplan.
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått
för 2023.

Yrkanden
Mathias Johansson (SD) och Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens
förslag.
Regina Johansson (S) (S-gruppen), Karl-Anders Andersson (C) och
Hans-Joachim Isenheim (MP): deltar inte i beslutet.
forts.
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forts. § 38

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mathias Johansson (SD) och Linda Wigheds
(M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2023
plan 2024–2025 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad
investeringsplan.
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått
för 2023.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef
Avdelningschefer VoO,
Avdelningschef IFO/Stöd
Avdelningschef LSS gruppbostad
Ekonom välfärd
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§ 39

19 maj 2022

Dnr 2022-000050

Svar på motion från Malin Svedjenäs (V) och Ove
Göransson (V) om att Munkedals kommun deltar i
Äldreomsorgslyftet 2023
Sammanfattning av ärendet
Malin Svedjenäs (V) och Ove Göransson (V) har inkommit med en motion
gällande att Munkedals kommun ska delta i Äldreomsorgslyftet 2023 om det
blir av.
I juli 2020 enades EU:s medlemsländer om ett återhämtningspaket för att
mildra pandemins effekter. En av dessa åtgärder är Äldreomsorgslyftet. För
att rekvirera pengarna under 2020–2021, krävdes att medlen användes till
tillsvidareanställd personal och utbildningen skulle vara till undersköterska
eller vårdbiträde. I Munkedals kommun är ca 95 % av den tillsvidareanställda
personalen inom vård och omsorg utbildade undersköterskor. Kommunen
ingår i kompetens- och titulaturstrategin för Fyrbodal vilket innebär att det
inte är aktuellt att tillsvidareanställa vårdbiträden i nuläget. Därav har
kommunen ej rekvirerat medlen för dessa år.
För 2022 är förutsättningarna ändrade så medlen går att använda till
kompetensutveckling där man tillgodoräknar sig grundläggande kunskaper
såsom dokumentation eller annat som nämns i SOFS: 2011:12. Det kan också
användas till ledarskapsutbildning åt första linjens chefer på
högskoleutbildning. Förvaltningen har därför rekvirerat pengarna i år.
Om det kommer medel för Äldreomsorgslyftet för 2023 kommer dessa
rekvireras om förutsättningarna stämmer överens med äldreomsorgens
behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-04
Motion från Malin Svedjenäs (V) och Ove Göransson (V)

Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
bifallen.

Yrkande
Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S) och Hans-Joachim Isenheim
(MP): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) med fleras yrkande
om bifall till förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden beslutar
enligt förslaget.
forts.
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forts. § 39

Välfärdsnämndens förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
bifallen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Malin Svedjenäs (V)
Ove Göransson (V)
Förvaltningschef välfärd
Avdelningschef Vård och omsorg
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§ 40

19 maj 2022

Dnr 2021-000087

Initiativärende från Karl-Anders Andersson (C):
Införande av insatserna Digital tillsyn och GPSlarm
Sammanfattning av ärendet
Välfärdsnämnden har beslutat att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att följa
utvecklingen av digital tillsyn och återrapportera med ett kostnadsförslag av
ett införande till välfärdsnämnden inför beslut.
Förvaltningen följer utvecklingen av digital tillsyn genom att omvärldsbevaka
och delta i nätverk i både närområdet och via SKR, på ämnet
trygghetsskapande teknik. I dagsläget har äldreomsorgen 2 kameror i bruk till
en kostnad av 695 kr/månad, arbetet med att utöka användandet pågår
löpande och inom kort kommer 3 kameror att finnas ute. Genom att ha
digital tillsyn bidrar förvaltningen till att invånare med behov av tillsyn får en
sammanhängande sömn. Det bidrar även till minskad miljöpåverkan och att
möta framtidens behov när den minskade tillgången på arbetskraft blir mer
påtaglig.
Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om att det i första hand är
digital tillsyn som utförs mellan kl. 22.00-07.30 förutsatt att inte tillsynen har
en vård och omsorgsinsats beviljad samtidigt eller att inga särskilda skäl
föreligger.
Välfärdsnämnden har beslutat att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett kostnadsförslag för ett införande av insatsen GPS-larm och
återrapportera till välfärdsnämnden inför beslut.
Förvaltningen arbetar med att upphandla nytt trygghetslarm tillsammans med
SML kommunerna, i den upphandlingen kommer kommunerna ställa krav på
att leverantören även erbjuder teknik som GPS. Välfärdsnämnden har också
lämnat remissvar för ett eventuellt digitalt hjälpmedelsavtal som är framtaget
av VästKom och Fyrbodal. Förvaltningen önskar att arbeta med frågan om
GPS larm utifrån dessa förutsättningar.

Beslutsunderlag
Avdelningschef VoO och förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2022-05-04
Initiativärende Karl-Anders Andersson (C) 2021-06-04

Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att det i första hand är digital tillsyn som utförs
mellan kl. 22.00-07.30 förutsatt att personen som har tillsyn inte har en vård
och omsorgsinsats beviljad samtidigt eller inga särskilda skäl föreligger.
Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen fortsatt kan arbeta med frågan
om GPS larm i den pågående upphandlingen samt avtalsförslag VästKom och
Fyrbodal.
forts.
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forts. § 40

Yrkanden
Hans-Joachim Isenheim (MP), Karl-Anders Andersson (C), Linda Wighed (M)
och Mathias Johansson (SD): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) m.fl. yrkande
om bifall till förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden beslutar
enligt förslaget.

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att det i första hand är digital tillsyn som utförs
mellan kl. 22.00-07.30 förutsatt att personen som har tillsyn inte har en vård
och omsorgsinsats beviljad samtidigt eller inga särskilda skäl föreligger.
Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen fortsatt kan arbeta med frågan
om GPS larm i den pågående upphandlingen samt avtalsförslag VästKom och
Fyrbodal.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschef VoO
Ekonom välfärd
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§ 41

19 maj 2022

Dnr 2022-000083

Uppsägning av hyresavtal Brudåsvägen
Sammanfattning av ärendet
Hemsjukvården utgår idag från Brudåsvägen 20. Förvaltningen ser en fördel
och vinst i att samlokaliseras med hemtjänsten centrum, nattpatrull och
korttidsverksamheten som under året byter lokaler. Detta för att optimera
samverkan i omställningen till en god och nära vård samt att verksamheten
ser att en flytt skulle ge mer ändamålsenliga lokaler än idag.
Uppsägningen av hyresavtalet är också en del i uppdraget om att minska på
kostnader för externa lokaler. Förvaltningen föreslår därför att kontraktet med
Munkbo AB sägs upp.

Beslutsunderlag
Enhetschef hemsjukvården och förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2022-05-10

Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar om uppsägning av hyresavtal med Munkbo AB
gällande lokal Brudåsvägen 20.

Yrkande
Louise Skaarnes (SD) (SD-gruppen), Linda Wighed (M) (M-gruppen), Regina
Johansson (S) (S-gruppen), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim
Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Louice Skaarnes (SD) m.fl. yrkande om bifall
till förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt
förslaget.

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar om uppsägning av hyresavtal med Munkbo AB
gällande lokal Brudåsvägen 20.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef för vidare handläggning och befordran till Munkbo AB
Avdelningschef VoO
Enhetschef hemsjukvård
Ekonom välfärd
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§ 42

19 maj 2022

Dnr 2022-000005

Anmälan av delegationsbeslut april 2022
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 2022-04-01 – 2022-04-30.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-05
Sammanställning april 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under
perioden 2022-04-01 - 2022-04-30.

Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och
finner att välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under
perioden 2022-04-01 – 2022-04-30.

Beslutet skickas till
Registrator VFN
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§ 43

19 maj 2022

Dnr 2022-000023

Månadsrapport/Statistik över insatser och
bistånd i verksamheterna april
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.
Vård och Omsorg: hemtjänst beviljade timmar SoL/delegerade timmar HSL,
beviljade hemtjänsttimmar per område, korttids och växelvård samt lediga
platser särskilt boende (SÄBO).
Stöd: verkställda beslut LSS med olika insatser, verkställda beslut inom
socialpsykiatrin med olika insatser.
Individ- och familjeomsorg: orosanmälningar gällande barn och unga,
placeringar barn och unga, missbruk/beroende och våld i nära relationer samt
ekonomiskt bistånd.
Statistiken omfattar jämförelse under perioden januari 2020 - april 2022.

Beslutsunderlag
Statistikredovisning april 2022

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden noterar informationen
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Dnr 2022-000025

Övrig information från förvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Välfärdsförvaltningen informerar om;
Arbetet med förstudie med Särskilt boende (SÄBO) fortsätter.
Regional styrgrupp för Vård och omsorgs-College har nu godkänt ansökan
som kommer att skickas till Vård och omsorgs-College nationellt. Ca tio
personer i Munkedals kommun omfattas av ansökan.
Kommunfullmäktige kommer i juni 2022 att behandla förslag på nya
färdtjänstregler för Munkedals kommun. Munkedal föreslås behålla zontaxa
som idag för resa i nästan hela regionen, för att underlätta för medborgare att
resa.

Beslutsunderlag
Muntlig information.

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden noterar informationen.
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19 maj 2022

Dnr 2022-000087

Initiativärende från Karl-Anders Andersson (C)
om resurstilldelning IFO mm
Sammanfattning av ärendet
Karl-Anders Andersson (C) har inlämnat initiativärende till dagens möte.
Välfärdsnämnden har beslutat (§ 35) att ärendet ska avgöras idag.
Initiativärendet lyder enligt följande:
”Med anledning av VFN ekonomiska läge och det beslutet som ligger sedan KF
20181129 vill jag att resurstilldelningen till IFO delen ses över för att komma
till rätta med de underskotten. VFN har svårt eller närmast omöjligt att
komma till rätta med detta under överskådlig tid och där är ju
tidsperspektivet ett annat också i KF beslutet.
Jag tycker att det vore mer rättvist att jämföra oss med socioekonomiska
kommuner på den sektorn.
Om det inte blir en ändring kommer det bli svårt att uppfylla revisionens krav
för det är i dagsläget omöjligt att göra dessa besparingar på äldreomsorgen
för att komma i balans med budget.
Vad gäller äldreomsorgsdelen tror jag att vi kommer att nå målen i KF
beslutet om vi får till den strukturrationaliseringen som ett nybygge av Säbo
platser plus samlokalisering av servicetjänster runt den vården kommer att
innebära.”

Beslutsunderlag
Initiativärende Karl-Anders Andersson (C)

Initiativärendets förslag till beslut
Välfärdsförvaltningen tillsammans med ekonomiavdelningen får i uppdrag att
ta fram förslag med ovanstående som bakgrund så välfärdsnämnden kan
komma i balans med budget.

Yrkande
Mathias Johansson (SD) (SD-gruppen), Karl-Anders Andersson (C), Linda
Wighed (M) (M-gruppen)och Maria Sundell (S): Bifall till förslaget enligt
initiativärendet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mathias Johansson (SD) m.fl. yrkande om
bifall till förslaget och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt
initiativärendets förslag.
forts.
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forts. § 45

Välfärdsnämndens beslut
Välfärdsnämnden beslutar att ge välfärdsförvaltningen tillsammans med
ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram förslag med ovanstående
(initiativärendet) som bakgrund så att välfärdsnämnden kan komma i balans
med budget.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef för vidare handläggning
Avdelningschefer VoO,
Avdelningschef IFO/Stöd
Ekonom välfärd
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