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Sammanträdesdatum

2019-09-19
Plats och tid

Kommunhuset Forum, torsdagen den 19 september 2019,
kl. 09.00-16.20

Beslutande

Johnny Ernflykt (M)
Linda Wighed (M)
Inger Nilsson (M) ersätter Glenn Hammarström (M)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD) ersätter Tony Hansson (SD)
Louise Skaarnes (SD) ersätter Linn Hermansson (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD) ej §§ 59, 60, 61, 64
Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Fredrik Olsson (KD) §§ 59, 60, 61, 64

Ej tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande

Sophie Bengtsson (S)
Erik Färg (S)
Bjarne Fivelsdal (V)
Lovisa Svensson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Catarina Dunghed, förvaltningschef
Clarie Engström, avdelningschef IFO och Stöd §§ 57, 58
Maria Ternström, enhetschef IFO § 58
Maria Ottosson-Lundström, avdelningschef Vård och äldreomsorg §§ 62, 63
Malin Petzäll, enhetschef hemsjukvården § 62
Helena Täcklebo, enhetschef AME § 63
Carolina Bratt, representant Kommunal § 55
Jennifer Stigsson, representant Kommunal § 55
Emma Torén, representant Vision § 55
Åsa Abrahamsson, representant Sveriges Arbetsterapeuter § 55

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Inger Nilsson (M)
Kommunhuset Forum den 1 oktober 2019, kl. 12.45

Sekreterare

………………………………………………………….
Monica Nordqvist

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………….
Inger Nilsson (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 51

Fastställande av ärendelista / dagordning
Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den
turordning som föreslagits.
Karl-Anders Andersson (C): eftersom månadsrapporten/statistiken inte kommer
att föredras muntligen, är önskemålet att den tas upp som punkt 1.
Beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan ändringar enligt
ovan.
Protokollsanteckning
Under mötets gång ändrades turordningen i flera ärenden beroende på att
föredragandes preliminära tid inte kunde hållas, samt att några ärenden har
samband.
Mötet kommer dock att protokollföras i den ursprungliga ordning som anges på
ärendelistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 52

Dnr VFN 2019-55

Välfärdsnämndens delårsbokslut till och med augusti 2019
Sammanfattning
Välfärdsnämndens resultat för perioden januari-augusti 2019 uppgår till -10 034
tkr. Främst är det hemtjänsten och köp av extern boendeplats inom LSS som
avviker mot budget. Årsprognosen visar på ett negativt resultat om -13 660 tkr.
Utfallet för investeringar januari-augusti uppgår till 214 tkr.
Årsprognosen är att 3 244 tkr av den totala investeringsramen på 3 244 tkr
kommer förbrukas.
Välfärdsförvaltningen har tagit sig an två av kommunfullmäktiges åtta
inriktningsmål. Bedömningen är att ett verksamhetsmål helt eller i hög grad är
uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt.
Beslutsunderlag
Ekonom välfärd / förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2019-09-12
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti månad
med verksamheternas åtgärder för budget i balans.
*

Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar.

Yrkanden
Johnny Ernflykt (M): yrkar att ta bort formuleringen i första *-satsen ”med
verksamheternas åtgärder för budget i balans”, vilket inte finns med i
delårsbokslutet. Ta bort andra *-satsen ”välfärdsnämnden godkänner planerade
investeringar”.
Christoffer Wallin (SD): bifall till Johnny Ernflykts (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget med Christoffer Wallins (SD)
bifallsyrkande och finner att välfärdsnämnden antar yrkandet om ändringar i
beslutsformuleringen.
Beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delårsbokslut per
augusti 2019.
Expedieras
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 53

Dnr VFN 2019-57 (KS 2019-122)

Återremiss från kommunfullmäktige - Äskande om utökad ram för
välfärdsnämnden 2019 samt 2020
Sammanfattning
Välfärdsnämnden beslutade 2019-04-25 § 35 att hos kommunfullmäktige äska
om utökad ram med anledning av ett ärende inom LSS verksamhet som orsakat
omstruktureringar och ökade kostnader inom verksamheten, som inte kunnat
förutses.
Kommunfullmäktige återremitterade 2019-06-24 § 73 ärendet med begäran om
en förtydligad redovisning från nämnden av kostnader och konsekvenser.
Förvaltningen har upprättat en presentation som förtydligar kostnaderna.
Förvaltningen bifogar även tidigare handlingar som legat till grund för ansökan
om utökad ram. Där beskrivs konsekvenser och de underliggande skälen till att
kommunstyrelsens myndighetsutskott fattat sitt beslut, vilket grundar sig i
lagstiftningen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Förtydligande av äskande från Välfärdsnämnden
Höjning av ram i budget 2019 för hemtagning och iordningsställande av boende
LSS, andra förberedelser och insatser, 3 370 tkr.
Minskning av ram i budget 2020 för samma ärende LSS med -864 tkr, totalt en
nettoutökning av välfärdsnämndens ram 2 506 tkr.
Hemtagning av person som omfattas av
LSS

Hemtagning ärende
Köp av plats under perioden mars-sept.
2019
Anpassning fastighet
Summa ramhöjning
Förändring av ram Välfärd

År 2019

År 2020

1 440
1 785

2 506
0

145
3 370
3 370

0
2 506
-864

Nettoutökning
av ram

2 506

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-10
Presentation - förtydligande av kostnader
Tidigare handlingar i ärendet:
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 73
Ekonomichef/kommundirektörens yttrande 2019-06-05
Välfärdsnämndens förslag till beslut 2019-04-25 § 35
LSS enhetschefs tjänsteskrivelse 2019-04-11
LSS enhetschef/ekonom välfärdsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-10
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Sida

5(24)

Sammanträdesdatum

2019-09-19
forts. § 53

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget att överlämna presentationen
och tidigare handlingar i ärendet till Kommunfullmäktige, som svar på begäran i
fullmäktiges återremiss och finner att välfärdsnämnden antar förslaget.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
nämnden äskande av en utökad ram om 2 506 000 kr/ år i driftsbudget
med start 2020.
*

Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
nämndens äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 2019.

*

Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
nämndens äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats under
övergångs- och inskolningsperiod.

*

Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla
nämndens äskande av en tilldelning om 145 000 kr för anpassning av
fastighet.

Expedieras
Kommunfullmäktige
Ekonom välfärd
Ekonomichef och controller
Avdelningschef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 54

Dnr VFN 2019-58

Äskande om utökning av välfärdsnämndens budgetram 2019 efter
prognos i delårsbokslutet för augusti 2019
Sammanfattning
Välfärdsnämnden har delgetts information om resultatet i delårsbokslutet per
augusti 2019 som uppgår till -10 034 tkr. Främst är det hemtjänsten och köp av
extern boendeplats inom LSS som avviker mot budget. Årsprognosen visar på
ett negativt resultat om -13 660 tkr, varav 3 370 tkr av underskottet avser LSSärende.
Välfärdsnämnden har i dagens möte 2019-09-19 § 53 besvarat återremiss från
kommunfullmäktige gällande LSS-ärendet med förtydligande redovisning av
kostnader och konsekvenser och beslutat att hos fullmäktige äska om
ramhöjning totalt 3 370 tkr för år 2019 samt en ramminskning 2020 med
– 864 tkr, totalt en nettoutökning av välfärdsnämndens ram med 2 506 tkr.
Med anledning av det stora underskottet enligt prognos i delårsbokslut per
augusti, framkommer det att välfärdsnämnden är i behov av utökad ram i
driftsbudgeten för kvarstående underskott 2019 med 13 660 tkr-3 370 tkr =
10 290 tkr, för att täcka de faktiska kostnaderna och få budget i balans 2019.
Förvaltningschefen informerar om att det inom alla nämndens verksamheter
pågår arbete med att ta fram förslag på åtgärder som kan utredas och
konsekvensbeskrivas, för att komma i budgetbalans 2020 och på längre sikt.
Ledamöterna diskuterar frågan om man ska hos kommunfullmäktige äska om
underskottet i budget 2019 för att komma i balans.
Beslutsunderlag
Dialog nämnden
Beslut/protokoll VFN 2019-09-19 § 52 -Delårsrapport augusti 2019
Beslut/protokoll VFN 2019-09-19 § 53 -Återremiss äskande utökad ram för LSS
Beslut/protokoll VFN 2019-09-19 § 55 -Information åtgärder budget 2020
Ekonomichefens yttrande som upprättats efter välfärdsnämndens möte, inför
expediering till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om välfärdsnämnden kan hos kommunfullmäktige äska
om underskottet i budget 2019 med 10 290 tkr för att komma i balans.
Beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om utökad ram
i driftsbudget 2019 med 10 290 tkr, för att få budget i balans.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Ekonom välfärd
Ekonomichef och controller
Avdelningschef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 55

Dnr VFN 2019-58

Information om pågående arbete med åtgärder i budget 2020
Sammanfattning
Med anledning av förväntat underskott i välfärdsnämndens budget 2020,
informerar förvaltningschefen om åtgärder som redan vidtagits i verksamheterna
och pågående arbete i förvaltningen för att finna möjliga förslag på åtgärder som
ska utredas vidare och konsekvensbeskrivas inför budget 2020, för en långsiktig
hållbarhet med budget i balans.
Förvaltningen kommer senare att presentera ett åtgärdsförslag som
välfärdsnämnden har att ta ställning till.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens presentation
Propositionsordning
Ordföranden ställer frågan om välfärdsnämnden kan notera informationen och
finner att nämnden noterar informationen.
Beslut
*
Välfärdsnämnden noterar informationen.
Expedieras
Förvaltningschefen
Ekonom välfärd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Sida

8(24)

Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 56

Dnr VFN 2019-126

Välfärdsnämndens verksamhetsmål och mått 2020
Sammanfattning
Nämndens budget ska innehålla en budget med plan för verksamheten och
ekonomin, enligt kommunallagen. Den ska också innehålla mål som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. I maj-juni beslutade samtliga
nämnder att godkänna förslag till budget 2020 plan 2021–2022 med
konsekvensbeskrivningar och förslag till investeringsplan. I enlighet med
budgetprocessen ska budgethandlingen kompletteras med nämndens förslag till
verksamhetsmål och mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Kommunen har fyra inriktningsmål för 2020-2023. Utifrån dessa har
förvaltningen i dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål för
välfärdsnämnden 2020. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag som
stadgas i reglementet. Det finns mått kopplade till varje mål för att det ska gå
att mäta och utvärdera om målen har nåtts. Förslaget innebär ett
verksamhetsmål per inriktningsmål, inklusive mått.
Förvaltningens förslag till verksamhetsmål och mått är följande:
Vision 2025
Munkedal –
mer av livet.
En hållbart
växande
kommun med
engagerade
invånare. Här
tar vi oss an
framtidens
utmaningar
tillsammans!

Inriktningsmål 20202023
Alla ska vara
anställningsbara
Skapa
förutsättningar för
en god hälsa på lika
villkor för hela
befolkningen
Alla ska känna sig
trygga i att få det
stöd som behövs
utifrån behov
Munkedal ska bidra
till minskad
klimatpåverkan

Verksamhetsmål 2020

Mått 2020

Vi ska öka antalet personer
efter avslutad etablering
som går ut i arbete där
ingen utbildning krävs
Vi ska skapa en plan för
brukarinflytande

Vi ska öka med 10% i
mått N00971 i Kolada

Vi ska öka vårt samarbete
med samhällsnyttiga
organisationer och andra i
civilsamhället för att skapa
aktiviteter i syfte att bryta
isolering och ensamhet
Alla våra enheter ska
källsortera efter bästa
förmåga

Antal aktiviteter skall
öka med 20%

Plan skall vara
upprättad i november
2020

Antal enheter som
källsorterar skall vara
100 %

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-09
Bilaga- Verksamhetsmål och mått 2020, välfärdsnämnden 2019-09-09
Beslut kommunfullmäktige 2019-03-25 § 26 (inriktningsmål 2020-2023)
Processutvecklarens tjänsteskrivelse 2019-02-27 (inriktningsmål 2020-2023)
Styrdokumentet ”Styr- och ledningssystem Munkedals kommun”, (antagen i KF

2018-11-29 § 110)

Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsmål med mått för
2020.
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
forts § 56

Yrkanden
Regina Johansson (S) yrkar på följande ändringar i förslaget till
välfärdsnämndens verksamhetsmål och mått enligt följande lydelse;
1.Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara
Verksamhetsmål: Vi ska öka antalet personer efter avslutad etablering som går
ut i arbete.
Mått: Vi ska öka med 10% i mått N00971 i Kolada.
2.Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
Verksamhetsmål: Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga organisationer
och andra i civilsamhället för att skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och
ensamhet.
Mått: Antal aktiviteter skall öka med 20%.
3.Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån
behov
Verksamhetsmål: Vi ska skapa en plan för brukarinflytande.
Mått: Plan skall vara upprättad i november 2020.
4.Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan
Verksamhetsmål: Välfärdsnämndens verksamheter ska kartlägga vilket/vilka
nödvändiga förbrukningsmaterial som tyngst belastar miljön och
konstadsberäkna miljövänligare alternativ.
Mått: Utfört/Inte utfört.
Christoffer Wallin (SD): yrkar bifall till förvaltningens förslag utan ändringar.
Karl-Anders-Andersson (C) yrkar bifall till Regina Johansson (S) förslag.
Ajournering begärs
Efter förslag från Fredrik Olsson (KD) kommer nämnden överens om att
beslutsgången ska ske för varje verksamhetsmål och mått, ett i taget, utifrån
inriktningsmålen 2020-2030.
Propositionsordning
1. Inriktningsmål - Alla ska vara anställningsbara - Välfärdsnämndens
verksamhetsmål och mått:
Ordföranden ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och
Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att välfärdsnämnden antar
Christoffer Wallins (SD) yrkande.
Omröstning begärs
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande
Nej-röst: Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-19

forts. § 56
Omröstningsresultat
Ledamöter
Johnny Ernflykt (M)
Linda Wighed (M)
Inger Nilsson (M)
Christoffer Wallin (SD)
Mattias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Resultat

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Ja-röster: 6
Nej-röster: 5
Resultat/Beslut
Välfärdsnämnden beslutar att anta välfärdsnämndens verksamhetsmål och mått
för Inriktningsmål 1- Alla ska vara anställningsbara, enligt Christoffer Wallins
(SD) bifallsyrkande till förvaltningens förslag.
Reservation
Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S), Maria Sundell (S), Karl-Anders
Andersson (C) och Fredrik Olsson (KD) reserverar sig mot beslutet.
Propositionsordning
2. Inriktningsmål - Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen - Välfärdsnämndens verksamhetsmål och mått:
Ordföranden ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och
Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att välfärdsnämnden antar
Christoffer Wallins (SD) yrkande.
Omröstning begärs
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande
Nej-röst: Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande
Omröstningsresultat
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
forts. § 56
Ledamöter
Johnny Ernflykt (M)
Linda Wighed (M)
Inger Nilsson (M)
Christoffer Wallin (SD)
Mattias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Resultat

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Ja-röster: 6
Nej-röster: 5
Resultat/Beslut
Välfärdsnämnden beslutar att anta välfärdsnämndens verksamhetsmål och mått
för Inriktningsmål 2 - Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen, enligt Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande till förvaltningens
förslag.
Reservation
Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S), Maria Sundell (S), Karl-Anders
Andersson (C) och Fredrik Olsson (KD) reserverar sig mot beslutet.
Propositionsordning
3. Inriktningsmål - Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån
behov - välfärdsnämndens verksamhetsmål och mått:
Ordföranden ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och
Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att välfärdsnämnden antar
Christoffer Wallins (SD) yrkande.
Omröstning begärs
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande
Nej-röst: Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande
Omröstningsresultat
forts.
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
Forts § 56
Ledamöter
Johnny Ernflykt (M)
Linda Wighed (M)
Inger Nilsson (M)
Christoffer Wallin (SD)
Mattias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Resultat

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Ja-röster: 6
Nej-röster: 5
Resultat/Beslut
Välfärdsnämnden beslutar att anta välfärdsnämndens verksamhetsmål och mått
för Inriktningsmål 3 - Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs
utifrån behov, enligt Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande till förvaltningens
förslag.
Reservation
Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S), Maria Sundell (S), Karl-Anders
Andersson (C) och Fredrik Olsson (KD) reserverar sig mot beslutet.
Propositionsordning
4. Inriktningsmål - Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan
välfärdsnämndens verksamhetsmål och mått:
Ordföranden ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och
Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att välfärdsnämnden antar
Christoffer Wallins (SD) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och välfärdsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande
Nej-röst: Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande
Omröstningsresultat
forts.
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
forts. § 56
Ledamöter
Johnny Ernflykt (M)
Linda Wighed (M)
Inger Nilsson (M)
Christoffer Wallin (SD)
Mattias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Resultat

Ja
X
X
X
X
X
X

X
7

Nej

Avstår

X
X
X
X
4

Ja-röster: 7
Nej-röster: 4
Resultat/Beslut
Välfärdsnämnden beslutar att anta välfärdsnämndens verksamhetsmål och mått
för Inriktningsmål 4 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan, enligt
Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande till förvaltningens förslag.
Reservation
Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S), Maria Sundell (S) och
Karl-Anders Andersson (C) reserverar sig mot beslutet.
Beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att anta förvaltningens upprättade förslag till
nämndens verksamhetsmål med mått för 2020.
Expedieras
Förvaltningschef
Ekonomichef
Ekonom för förvaltning
Processutvecklare
Controller
Förtydligande av reservationer
Verksamhetsmål och mått 1,2,3: Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S),
Maria Sundell (S), Karl-Anders Andersson (C) och Fredrik Olsson (KD) reserverar
sig mot beslutet.
Verksamhetsmål och mått 4: Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S),
Maria Sundell (S) och Karl-Anders Andersson (C) reserverar sig mot beslutet.
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 57

Dnr VFN 2019-60

Svar till kommunrevisionen gällande revisionens granskning av
kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen
Sammanfattning
Kommunrevisionen antog 2019-03-07 en granskning av kostnadsutvecklingen
inom Individ och familjeomsorgen (IFO). Granskningen genomfördes av EY på
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Granskningen översändes med
önskemål om att svara på vilka åtgärder välfärdsnämnden ämnar vidta. EY
rekommenderade kommunstyrelsen att tillse Välfärdsnämnden två delar:
-

Åtgärder i syfte att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet
inom IFO.

-

Säkerställa ändamålsenlig och systematisk uppföljning för att bedöma
framtida behov genom att tillse att månadsrapporterna protokollförs och
att dessa innefattar ekonomisk uppföljning och långsiktig analys.

Avdelningschef IFO och förvaltningschef har upprättat redovisning över vilka
åtgärder som vidtagits inom dessa båda områden samt fortsatta åtgärder.
Förvaltningens svar ska antas av välfärdsnämnden innan de överlämnas till
kommunrevisorerna.
Beslutsunderlag
Avdelningschef IFO/Förvaltningschefs tjänsteskrivelse/svar 2019-09-19
Kommunrevisionens skrivelse 2019-03-07
EY Revisionsrapport 2018 – genomförd på uppdrag av revisorerna
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att svara kommunrevisionen med bifogade
åtgärder.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden antar förslaget och beslutar överlämnar svaret till
kommunrevisorerna.
Beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att överlämna upprättat svar till
kommunrevisionen med angivna åtgärder och uppföljning.

Expedieras
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen för kännedom
Förvaltningschef
Avdelningschef IFO
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Sida

15(24)

Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 58

Dnr VFN 2019-69

Information om Projekt långvariga försörjningsstödstagare
Sammanfattning
Enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § anges att den som inte själv kan tillgodose
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv.
Projektet långvariga försörjningstagare startade 2016. Målet med projektanställningen har varit att avsluta 10 hushåll per år som uppburit
försörjningsstöd i mer än 10 månader, med hjälp av riktade insatser.
5 socialsekreterare arbetar idag med försörjningsstöd med 4,25 % arbetstid.
En av socialsekreterarna arbetar med våld i nära relationer kombinerat med
försörjningsstöd.
Samarbetspartner och vissa insatser i projektet är;
-Praktik
-Arbetsförmedlingen
-AME-arbetsmarknadsenheten för att få underlag om vilken arbetsförmåga den
enskilde har genom arbetsträning och praktik.
-Vårdkontakter på Närhälsan med läkare, psykolog, sjukgymnast och
arbetsterapeut.
-Vårdkontakter på specialistpsykiatrin med läkare, psykolog, sjuksköterska och
skötare.
-Kontakt med socialtjänstens beroendemottagning för kartläggning av droger,
drogtester och utredningar.
-Försäkringskassan för rehabilitering och uppföljning
-Remiss till FINSAM för utredning av den enskildes arbetsförutsättningar.
-Samhall som skapar utvecklande jobb åt individer med funktionsnedsättning.
-Söka aktivitetsersättning eller sjukersättning genom att få rätt underlag till
ansökan som LUH-läkarutlåtande, psykologbedömning, FINSAM utredning, AME.
Under perioden februari 2018 - februari 2019 har 32 hushåll avslutats från
insatsen försörjningsstöd.
Enhetschefen informerar nämnden ytterligare om hur arbetet med att stödja
människor till att bli självförsörjande och komma vidare i sin livssituation.
Beslutsunderlag
Presentation av enhetschef IFO/vuxen
Beslut
*
Välfärdsnämnden noterar informationen.
Expedieras
Enhetschef IFO Vuxen/missbruk / Akten adm.
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 59

Dnr VFN 2019-125 (KS 2017-467)

Godkännande av ökade kostnader för Personligt ombud
Sammanfattning
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få
ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv och kunna ta del av samhällets
utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.
Ombuden arbetar på den enskilde uppdrag och är fristående från myndigheter
och vårdgivare. Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet för
den enskilde.
Verksamheten Personligt ombud i Fyrbodal startade upp 2018-04-01 efter ett
gemensamt beslut av Fyrbodals kommuner. Kommunstyrelsen i Munkedal
beslutade 2017-11-08 § 148 att ingå och godkänna Trollhättans kommun som
värdkommun för verksamheten. Kommunalförbundet i Fyrbodal kommer att
fram till april 2020, följa implementeringen av verksamheten.
Personligt ombud Fyrbodal grundas på en organisationsplan framtagen av
kommunalförbundet i Fyrbodal på uppdrag av socialchefsnätverket i Fyrbodal.
Under första halvåret 2019 har i genomsnitt två personer per månad fått stöd av
Personligt ombud i Munkedal. Verksamheten är i uppstartsfas och förväntas
utökas.
Inför delårsbokslutet i maj meddelade verksamheten att man går ut till de
deltagande kommunerna, att man inför budget 2020 kommer äska utökad ram
för att fortsätta utvecklingen av Personligt ombud enligt plan.
Om finansiering inte godkänns av deltagande kommuner blir konsekvensen att
personal behöver sägas upp, vilket medför mindre nyttjande för kommunerna.
Minskat antal ombud innebär större områden för de personliga ombuden att
vistas i, längre resor och mindre antal klientärenden i varje kommun.
För Munkedals kommun innebär äskandet om utökning av kostnaden med ca
19 100 kr för år 2020. Om andra kommuner väljer att avslå höjningen kan
kostnaden komma att stiga. Några kommuner har avslagit äskandet.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-08-19
Trollhättan stads ekonomiska rapport maj 2019
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-08 § 148
Samarbetsavtal med värdkommunen Trollhättans stad 2018-02-01
Fyrbodals verksamhetsbeskrivning 2017-01-18, reviderat förslag 2017-03-10
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämndens beslutar att avslå utökad kostnad för Personligt ombud
för år 2020.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden antar förslaget
Beslut
*
Välfärdsnämndens beslutar att avslå utökad kostnad för Personligt ombud
för år 2020.
forts.
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Expedieras
Fyrbodal FoU-Socialtjänst Fyrbodal
Trollhättans stad, omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen
Avdelningschef IFO
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§ 60

Dnr VFN 2019-118 (KS 2019-111)

Information om tillägg i välfärdsnämndens reglemente.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga
nämnder), reviderar sina reglementen med tillägget att ”nämnden ska två
gånger per år lämna en redovisning till fullmäktige över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts
av fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och november”.
Välfärdsnämnden informeras om att ovanstående tillägg har enligt fullmäktiges
beslut nu skrivits in i välfärdsnämndens reglemente.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-08-12
Välfärdsnämndens Reglemente
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 78
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämndens noterar att tillägg införts i nämndens reglemente,
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
välfärdsnämnden antar förslaget
Beslut
*
Välfärdsnämndens noterar att tillägg införts i nämndens reglemente,
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Expedieras
Nämndsekreteraren för redigering/publicering
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 61

Dnr VFN 2019-118 (KS 2019-111)

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beretts färdigt
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
november. Tillägget ska införas i välfärdsnämndens reglemente, vilket är utfört.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom att nämnderna till fullmäktiges möte 23
september, inkomma med ovanstående redovisning. Då välfärdsnämndens första
möte efter sommaren var planerad till 19 september, begärdes förlängning av
utsatt tid till fullmäktige 28 oktober. Förvaltningen har nu upprättat redovisning
över motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt av
välfärdsnämnden.
Förlag på svar till respektive motion beräknas vara klara till välfärdsnämndens
möte 2019-10-24 och överlämnas till kommunfullmäktiges möte 2019-11-28
Välfärdsnämnden kommer därefter att följa fullmäktiges beslut om
återkommande redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner i
april och november.
Förvaltningen har upprättat interna rutiner för att säkra arbetsgången.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-08-11
Redovisning av motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 78
Förvaltningens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
antar förslaget.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 62

Dnr VFN 2019-69

Presentation av hemsjukvården, hur utvecklingen av ”nära vården”
påverkar verksamheten
Sammanfattning
Enhetschef för hemsjukvården och avdelningschef för vård och äldreomsorg, ger
en presentation av hemsjukvårdens verksamhet i Munkedals kommun samt dess
ansvarsområde.
Avtal med regionen reglerar respektive ansvar för regionen och kommunen.
Särskilda boenden är alltid kommunal hälso- och sjukvård.
Vårdgivaren har ett organisatoriskt ansvar och ska planera, leda och kontrollera
verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård och ska ansvara för
att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten
och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och
säkerhet.
Den nära vården förutsätter samarbete och förutsätter att vårdcentralen och
kommunen ibland gör lite mer inom respektive område för att hjälpas åt.
Arbetet omfattar bland annat vårdsamverkan, uppföljningsmöte, skypemöte tre
gånger per vecka, samt vid eventuell inskrivning möts man upp i hemmet.
Beslutsunderlag
Presentation av hemsjukvården
Beslut
*
Välfärdsnämnden noterar informationen.
Expedieras
Akten
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 63

Dnr VFN 2019-69

Information om Servicenära tjänster
Sammanfattning
Enhetschef för arbetsmarknadsenheten (AME) och avdelningschef vård och
omsorg, informerar om hur verksamheten Servicenära tjänster kommer att
fungera. Det är ett samarbete mellan äldreomsorg, individ- och familjeomsorg
och arbetsmarknadsenheten. Målet är att fler kommuninvånare kommer ut i
arbete.
Tänkt start är i november 2019 i hemtjänstområdet Svarteborg, med
utvärdering i januari 2020. Under förutsättning att arbetet faller väl ut i
Svarteborg är planen att starta upp verksamheten i området Munkedal i april.
Servicenära tjänster som kan biståndsbedömmas är städ, tvätt och inköp.
Det var 692 servicetimmar i september totalt i kommunen. Av dessa timmar är
ca 50% just städ så därför känns det rätt att börja med den verksamheten.
Det är ett nytt ansvarsområde för Arbetsmarknadsenheten med en ny
handledare, tre nya bidragsanställningar, inköp av städmaterial, arbetskläder
och tvättmaskin samt lokaler.
Förväntade effekter på hemtjänsten är sänkta kostnader, att renodla
undersköterskornas arbete fokuserat till vård och omsorg, bättre arbetsmiljö för
undersköterskan, vilket kan leda till enklare rekrytering och minskat
personalbehov.
Förväntade effekter på individ- och familjeomsorg kan bli sänkt försörjningsstöd,
färre klienter för handläggarna samt att det stärker den enskildes resurser att
leva ett självständigt liv.
Beslutsunderlag
Presentation av servicenära tjänster.
Beslut
*
Välfärdsnämnden noterar informationen.
Expedieras
Akten
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Sammanträdesdatum
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§ 64

Dnr VFN 2019-9

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Sammanställningen visar välfärdförvaltningens redovisning av beslut fattade
enligt välfärdsnämndens delegationsordning, som antogs 2019-01-10 § 4.
Då välfärdsnämndens möte 19 juni ställdes in, omfattar anmälan av
delegationsbesluten två perioder, 2019-05-01 – 2019-05-31 och 2019-06-01 –
2019-08-31.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-06
Förteckning över tagna beslut perioden 2019-05-01-2019-08-31
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut till och
med 2019-08-31.
Yrkande
Regina Johansson (S) önskar att få löpande information om delegationsärenden
som handlar om anmälan av Lex Sarah.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att nämnden godkänner
redovisningen med tillägg enligt Regina Johansson (S) yrkande.
Beslut
*
Välfärdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
delegationsbeslut under perioden 2019-05-01 – 2019-08-31.
*

Välfärdsnämnden beslutar att en återredovisning löpande ska ske i ärenden
som gäller Lex Sarah.

Expedieras
Förvaltningschef

(delegat -att efter utredning avgöra om anmälan är så allvarlig att den ska inlämnas till
tillsynsmyndighet IVO)

Välfärdsnämndens myndighetsutskott (till nämndsekreteraren)

(delegat -att godkänna att vidtagna åtgärder är tillräckliga så anmälan kan inlämnas till
tillsynsmyndighet IVO)

Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-09-19
§ 65

Dnr VFN 2019-70

Månadsrapport – Statistik gällande insatser och bistånd inom
avdelningarna Individ- och familjeomsorg, Stöd och Vård och
äldreomsorg samt Biståndsenheten
Sammanfattning
Avdelningschefer för Individ- och familjeomsorg, Stöd, Vård och äldreomsorg
och enhetschef Biståndsenheten, har inlämnat redovisning i en gemensam
månadsrapport i statistikform gällande beviljade insatser. Månadsrapporten
beskriver följande;
Vård och äldreomsorg:
- Antal beviljade hemtjänsttimmar (SoL+HSL) och verkställd tid per månad
i jämförelse under perioden januari - augusti 2019.
- Delegerade hälso- och sjukvårdstimmar till hemtjänst per månad i jämförelse
från år 2015 till och med augusti 2019.
- Antalet brukare per månad inom hemtjänsten med hemtjänstinsatser i
månadsvis jämförelse från år 2015 till och med augusti 2019.
- Antalet korttidsdygn, personer som vistats på korttidsplats i jämförelse från
2017 till och med augusti 2019.
Avdelning Stöd:
- Verkställda beslut och timmar inom socialpsykiatrin gällande stödboende,
boendestöd, kontaktperson, sysselsättning, boende och totalt, i månadsvis
jämförelse under perioden januari till och med augusti 2019.
- Verkställda beslut inom LSS gällande daglig verksamhet, boende barn,
personlig assistent, särskilt boende och totalt, i månadsvis jämförelse under
perioden januari till och med augusti 2019.
- Verkställda beslut inom LSS gällande ledsagare, kontaktfamilj, avlösarservice,
korttidsvistelse och korttidstillsyn, i månadsvis jämförelse under perioden januari
till och med augusti 2019.
Avdelning Individ och familjeomsorg:
- Totalt antal placerade barn i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med
augusti 2019.
- Egna familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med augusti
2019.
- Köpta familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med augusti
2019.
- Barn placerade på Hem för vård och boende (HVB) i månadsvis jämförelse
under åren 2015-2018 till och med augusti 2019.
- Köp av plats för vuxna år 2018 till och med augusti 2019.
forts.
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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 perioden januari-maj 2019.
Därutöver redovisas en sammanställning över andra beviljade insatser.
Ledamöterna diskuterar uppgifterna i statistiken och har önskemål om
återredovisning i vissa frågor. Förvaltningschefen meddelar att hon återkommer
med svar via e-post.
Beslutsunderlag
Gemensam månadsrapport/statistik per avdelning inom välfärdsförvaltningen.
Beslut
*
Välfärdsnämnden noterar informationen.
Expedieras
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Akten
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