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Plats och tid  Digitalt möte via Teams, torsdagen den 20 maj 2021 kl 09:00-16.15 
Ordförande, förvaltningschef, MAS och sekreterare i lokalen Gullmarssalen 

Beslutande  Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) 
Karin Blomstrand (L) ersätter Christina Tedehag (M) 
Christoffer Wallin (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) 
Regina Johansson (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Maria Sundell (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Fredrik Olsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
Sekreterare 

 Sophie Bengtsson (S) 
Erik Färg (S) 
Bjarne Fivelsdal (V) 
 
 
Monica Nordqvist §§ 42-51 
Karin Atienza Cortes §§ 52-55 

Justerare 
 
Regina Johansson (S) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 27 maj 2021 senast kl. 12.00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 42-55 
 Monica Nordqvist   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Ulla Gustafsson (M)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Regina Johansson (S)   
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§ 42 Dnr 2021-000016  

Fastställande av ärendelistan  
Regina Johansson (S) (S+C) inkommer med ett initiativärende gällande 
förenklad biståndsbedömning. Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-09 
§ 64 i frågan. 
Nämnden har att ta ställning till hur ärendet ska hanteras. 
 
Övrig fråga från Hans-Joachim Isenheim (MP) gällande införandet av nytt 
verksamhetssystem Combine i äldreomsorgen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om initiativärendet kan behandlas på dagens 
möte och finner att ärendet ska behandlas idag.  
 
Ordförande ställer frågan om Hans-Joachim Isenheims (MP) fråga 
gällande Combine kan tas upp på mötet och finner att frågan tas upp 
idag.  
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att initiativärende från Regina Johansson (S) 
(S+C) om förändring av förenklad biståndsbedömning, ska behandlas på 
dagens möte som ny nr 11. Ärende 11 och 12 i föreslagen ärendelista 
behandlas då istället som nr 12 och 13.  
 
Välfärdsnämnden beslutar att Hans-Joachims Isenheims (MP) fråga 
gällande Combine läggs sist på dagordningen under övrig fråga ärende 
nr 14. 
 
Välfärdsnämnden fastställer i övrigt föreslagen ärendelista.  
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§ 43 Dnr 2021-000007  

Information SSPF - Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid i 
samverkan 
Sammanfattning av ärendet 
SSPF står för Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid i samverkan. Enhetschef för 
Individ- och familjeomsorgens (IFO) grupp Barn och Unga och 
kommunpolisen informerar om hur SSPF 
arbetar.  
 
SSPF arbetsgrupp består av;  
kurator på Munkedalskolan, socialpedagog på Kungsmarksskolan, studie- 
och yrkesvalskonsulent på Kunskapens hus, enhetschefer i Individ-och 
familjeomsorgens grupp Barn och unga, kommunpolis, fritidsledare samt 
rektor på yrkesgymnasiet. 
 
Barn och Ungas utredargrupp är;  
5 socialsekreterare, varav 2 har mottagningsfunktion. 
Familjebehandlare: 4 familjebehandlare och 1 kurator på 
Familjecentralen, 
Placeringsgrupp: 3 barnsekreterare för placerade barn och 2 
familjehemssekreterare. 
 
Samverkar ytterligare med IFO/Barn och Unga gör; 
förskolor, skolor, BUP, Ung psykisk hälsa, polismyndighet, Statens 
Institutionsstyrelse (SiS) och Barnahus. 
 
Familjecentral: Barn i åldrar 0-6 år. Barnmorskemottagning, 
barnhälsovård, IFO (80 % kurator) och förskola i samverkan. 
Verksamheter: Öppen förskola, familjeförskola, konsultativa samtal, 
föräldracirklar. 
 
Samtidigt arbetsgrupp-uppdrag från styrgrupp: 
Att kartlägga existerande samverkan i alla ålderskategorier avseende 
barn och unga.  
Att avsluta samverkan som inte har ett klart syfte.  
Att ge förslag på nya samverkansmodeller som ger nytta för varje barn 
och familj som kommer att samverkas kring.  
Att sammanställa samtlig samverkan Barn och Unga till ett skriftligt 
dokument. 
 
Samverkan på försök görs mellan förskola och IFO. Enhetschefer Barn 
och Unga erbjuder en timme varje vecka till förskolepersonal via teams, 
med konsultationer kring bekymmer avseende något barn i förskolan, 
som led i förebyggande arbete. 
 
Underlag för information 
Enhetschef BoU och kommunpolis gör gemensam presentation på mötet. 
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forts. § 43 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 44 Dnr 2021-000014  

Information - Medborgarlöften 2021, samverkan 
polisen och kommunen 
Sammanfattning av ärendet 
Plan medborgarlöften 2021 har undertecknats av polisen och kommunen, 
för att samverka kring trygghet. Munkedals kommuns trygghetslöften 
baseras på en trygghetsundersökning från =>15 år och äldre. 
Kommunen har även beaktat statistik från nationella undersökningar 
samt i samverkan med polis värderat löftena. 
 
Uppfyllande av löftena preciseras i specifika åtgärdsplaner som är 
framtagna årligen av kommunen och Polisen.    
 
Underlag för information 
Plan medborgarlöften 2021 polisen/kommunen 
Åtgärdsplan 2021      
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen  
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§ 45 Dnr 2021-000001  

Delårsrapport april 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har för perioden januari till april 2021 en negativ 
avvikelse om -2 570 tkr mot budget. Årsprognosen visar på en negativ 
avvikelse på -6 850 tkr vilket är 800 tkr bättre än föregående prognos 
per februari månad.  
Vård och omsorg visar ett underskott om -2 053 tkr per april månad där 
hög bemanning ses som den främsta anledningen. Åtgärder är vidtagna 
som får effekt först i slutet av året. Avdelning Stöd redovisar ett positivt 
resultat på 821 tkr. Individ och familjeomsorgen visar ett negativt 
resultat på -1 151 tkr vilket främst är hänförligt till utbetalt 
försörjningsstöd.  
 
Utfallet för investeringar januari-april uppgår till 432 tkr och avser främst 
möbler till Allégården efter ombyggnationen. Planen är förbruka hela 
investeringsramen om 3 368 tkr under 2021. 
Välfärden har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 
inriktningsmål. Bedömningen är att 1 verksamhetsmål ej är mätbart och 
3 verksamhetsmål är ej uppfyllda.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport april 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per april med 
verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 
 
Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar. 
     
Yrkanden 
Karl-Anders Andersson (C):  
Att välfärdsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om ett 
tillfälligt tilläggsanslag på 3000 tkr på grund av försörjningsstödets 
kraftiga ökning som ligger utanför välfärdsnämndens möjlighet att 
ensam ta ansvar för. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP):  
Att varsel om uppsägning av baspersonal dras tillbaka och att nämnden 
ska ansöka hos kommunfullmäktige om att nollställa eventuellt 
underskott i år från välfärdsnämnden p.g.a. pågående pandemi och 
införande av nytt verksamhetssystem. 
 
 
forts. 
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Christoffer Wallin (SD):  
-Att välfärdsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per april.  
-Att Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar. 
1.Att förvaltningen ska ta fram åtgärder för att Arbetsmarknadsenheten 
skall uppnå budget i balans. 
2.Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram åtgärder för ökade 
mertidskostnader. 
3.Att förvaltningen redovisar hur många pensionsavgångar det är inom 
äldreomsorgen 2021/22. 
4.Att förvaltningen återkommer till nämndsmötet i juni. 
5.Att välfärdsnämnden begär av Kommunfullmäktige att kunna nyttja 
det egna kapitalet för att behålla antalet Särskilda boende platser som 
saknas mot budget. 
 
Ajournering: 12.10-12.50  
 
Yrkanden: 
Karl-Anders Andersson (C): Tillägg till sitt tidigare yrkande: Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Regina Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag och Karl-Anders 
Anderssons (C) tilläggsyrkande. 
 
Christoffer Wallin (SD): Avslag på Karl-Anders Anderssons (C) 
tilläggsyrkande. 
 
Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens förslag och Christoffer Wallins 
(SD) tilläggsyrkande nr 2. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Tillägg till sitt tidigare yrkande: Bifall till 
förvaltningens förslag.    
 
Propositionsordning 
Ordförande meddelar att hon kommer att fråga på varje tilläggsyrkande 
var för sig.  
Ordförande ställer därefter proposition på om nämnden ska bifalla eller 
avslå förvaltningens förslag, där bifall finns enligt ovanstående, och 
finner att välfärdsnämnden antar förvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå 
Karl-Anders Anderssons (C) tilläggsyrkande och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till Karl-Anders Anderssons (C) yrkande 
Nej-röst: Avslag 
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forts. § 45    
Omröstningsresultat                                                                        
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) X   
Karin Blomstrand (L) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Louise Skaarnes (SD)  X  
Regina Johansson (S) X   
Sten-Ove Niklasson (S) X   
Maria Sundell (S) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  
Ulla Gustafsson (M) ordförande X   
Resultat 7 4  

Ja-röster: 7 
Nej-röster: 4 
Avstår:0 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå 
Hans-Joachim Isenheims (MP) yrkande och finner att välfärdsnämnden 
avslår yrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå 
Christoffer Wallins (SD) 1:a tilläggsyrkande och finner att 
välfärdsnämnden beslutar att avslå förslaget. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallins 1:a tilläggsyrkande 
Nej-röst: Avslag 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Regina Johansson (S)  X  
Sten-Ove Niklasson (S)  X  
Maria Sundell (S)  X  
Karl-Anders Andersson (C)  X  
Hans-Joachim Isenheim (MP)   X 
Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  
Resultat 3 7 1 
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forts. § 45 
 
Ja-röster: 3 
Nej-röster: 7 
Avstår:1 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå 
Christoffer Wallins (SD) 2:a tilläggsyrkande och finner att 
välfärdsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå 
Christoffer Wallins (SD) 3:e tilläggsyrkande och finner att 
välfärdsnämnden beslutar att avslå förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå 
Christoffer Wallins (SD) 4:e tilläggsyrkande och finner att 
välfärdsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå 
Christoffer Wallins (SD) 5:e tilläggsyrkande och finner att 
välfärdsnämnden beslutar att avslå förslaget. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallins 5:e tilläggsyrkande 
Nej-röst: Avslag 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Regina Johansson (S)  X  
Sten-Ove Niklasson (S)  X  
Maria Sundell (S)  X  
Karl-Anders Andersson (C)  X  
Hans-Joachim Isenheim (MP)   X 
Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  
Resultat 3 7 1 

Ja-röster: 3 
Nej-röster: 7 
Avstår:1  
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Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per april med 
verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 
 
Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om ett 
tillfälligt tilläggsanslag på 3000 tkr på grund av försörjningsstödets 
kraftiga ökning som ligger utanför välfärdsnämndens möjlighet att 
ensam ta ansvar för. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
åtgärder för ökade mertidskostnader. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma till 
nämndsmötet i juni. 
   
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Hans-Joachim Isenheim (MP) till förmån för eget förslag.  
Christoffer Wallin (SD) till förmån för eget förslag i tilläggsyrkande  
1 och 5.  
 
Beslutet skickas till 
Beslut § 45, 3:e stycket äskande, till Kommunfullmäktige 
 
Förvaltningschef 
Ekonom välfärd 
Tf. avdelningschef VoÄO 
Tf. avdelningschef IFO/Stöd 
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§ 46 Dnr 2021-000002  

Budget 2022 plan 2023-2024 med 
konsekvensbeskrivning utifrån preliminära ramar 
Sammanfattning av ärendet 
Ram/drift 
Välfärdsnämndens preliminära ram för år 2022 är 273 169 tkr vilket 
innebär en minskad ram med 5 704 tkr. Främsta orsaken till 
ramsänkningen är att nämnden har ett effektiviseringskrav på 6 000 tkr.  
 
Nämnden kommer bli kompenserad för pris -och löneökningar och för 
genomförda investeringar inom godkänd ram. Utöver det måste 
nämnden själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar. I 
handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringarna samt risk- 
och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram.  
 
Nämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige för utökade 
kostnader för försörjningsstöd med 3 000 tkr. Välfärdsnämnden bedömer 
att den utökade kostnaden för försörjningsstöd går utanför nämndens 
påverkan och finns beskriven i handlingen.  
 
Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till 1 300 tkr.  
 
Verksamhetsmål 
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–
2023 föreslår nämnden 4 verksamhetsmål med mätbara mått för 
budgetåret 2022. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. 
   
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Budgetskrivelse 2022 med plan 2023-2024 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2022 plan 2023-2024 och upprättad investeringsplan. 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med 
mått för 2022. 

Välfärdsnämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige på 3 000 
tkr till utökat försörjningsstöd under 2022. 

Yrkanden 
Hans-Joachim Isenheim (MP): att nämnden begär av kommunfullmäktige 
att effektiviseringskravet på 6 miljoner stryks i välfärdsnämndens budget 
för 2022. Förvaltningen ges i uppdrag att minska dokumentationsbördan 
inom äldreomsorgen. Förvaltningen ges i uppdrag att testa förändrat 
arbetssätt från minutstyrning till tillitsbaserat arbetssätt inom 
äldreomsorgen. 
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Christoffer Wallin (SD): att välfärdsnämnden återremitterar 
budgethandlingen för att ta fram åtgärder inom andra områden än 
äldreomsorgen för att finansiera utökningen av försörjningsstödet, samt 
får en siffra på hur många placeringar som upphör då den placerade har 
uppnått en myndig ålder under 2022 och vad den minskade kostnaden 
blir. Att förvaltningen redovisar hur många anställda som inte har de 
språkkunskaper som krävs för befattningen enligt KF budgetbeslut 2021 
gällande språkkrav. Samt vilka ökande kostnader nämnden får vid 
antagande av förslaget verksamhetsmål gällande språkutbildning. 
 
Linda Wighed: Att budgethandlingen återremitteras för att förvaltningen 
ska lämna fler förslag på besparingar. 
 
Protokollsanteckning 
Regina Johansson (S): S-gruppen och C-gruppen deltar inte med sitt 
ställningstagande utan återkommer i kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheim (MP), 
Christoffer Wallin (SD) och Linda Wigheds (M) yrkande och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt Linda Wigheds (M) förslag.       
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att återremittera budget 2022 för att 
förvaltningen ska lämna fler förslag på besparingar. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef VoÄO 
Avdelningschef IFO/Stöd 
Ekonom Välfärd 
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§ 47 Dnr 2021-000034  

Uppsägning av Lokaler för Anhörig-och 
frivilligcentrum och Träffpunkten 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2021-02-18 § 10 att; 
”Hyra Arbetsförmedlingens nya lokal på Munkedals Torg av Munkbo AB, 
för upplåtelse till ny butik och café för Nött & Nytt samt ny lokal för 
anhörigstöd och Träffpunkten.  
De lokaler som sedan tidigare hyrs på centrumtorget 4 för anhörigstöd 
och träffpunkten inte sägs upp förrän det är utrett att dessa 
verksamheter kan inrymmas i de nya lokalerna med nuvarande 
verksamhet i behåll, och utan att det inkräktar på möjligheten att inrätta 
trygghetsboende i centrum 4 samt trygghetszon i centrum med 
träffpunkten som nav. Förvaltningen får i uppdrag att utreda detta och 
återkomma till nämnden för beslut innan uppsägning av lokaler sker”.  
 
Träffpunktens lokaler på Centrumtorget 4 innefattar Anhörig- och 
frivilligcentrum, Träffpunkten och Café Drop-in. Kommunens anhörig- 
och frivilligcentrum vänder sig till den som har en nära släkting, vän, 
granne, kollega eller dylikt som på grund av sjukdom, ålder, 
funktionshinder, beroende eller missbruk har behov av stöd, omtanke, 
hjälp eller omsorg. Anhörigstödet erbjuder olika insatser som syftar till 
att underlätta för anhöriga som t ex samtal, möjlighet att träffa andra i 
en anhöriggrupp, delta i föreläsningar och kurser. I lokalerna finns även 
Träffpunkten som erbjuder olika aktiviteter och gemenskap några gånger 
i veckan samt Café Drop-in. Verksamheterna verkar för gemenskap, 
engagemang och delaktighet samt mångfald och tryggt samhälle för alla. 
Det är av vikt att verksamheten är placerad i centrum.  
 
Beslut att Nytt & Nött ska flytta in i nya lokaler, är taget av 
Välfärdsnämnden.  
De nya lokalerna ligger på bottenvåningen i samma byggnad som 
Träffpunkten är beläget idag. I förslaget om nya lokaler för Nött och Nytt 
finns även utrymme för anhörigstödets verksamheter och en flytt för 
dem från nuvarande lokaler erbjuder en mer tillgänglighetsanpassad 
lokal för verksamheten.   
 
Beslutsunderlag 
Tf. avdelningschef VoO tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att säga upp Anhörig- och frivilligcentrum och 
Träffpunktens lokaler och flytta verksamheten till lokaler på torget.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå 
förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden beslutar att bifalla 
förslaget.     
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Välfärdsnämndens beslut 
 Välfärdsnämnden beslutar att säga upp Anhörig- och frivilligcentrum och 
Träffpunktens lokaler och flytta verksamheten till lokaler på torget.    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef VoÄO 
Avdelningschef IFO/Stöd 
Arbetsmarknadschef 
Ekonom Välfärd 
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§ 48 Dnr 2021-000071  

Förstudie kring nybyggnation av gruppbostad LSS  
Sammanfattning av ärendet 
I tidigare återrapportering gällande nybyggnation av LSS gruppbostad 
VFN 2019-54 fastställde förvaltningen att de två tidigare prognoserna 
över behovet av platser inte längre är aktuella i den formen som 
beräknades 2018. Det behov som prognosen i återrapporteringen visar 
är att den gruppen barn och unga som skulle kunna söka plats på 
gruppbostad enligt LSS efter 18 års ålder och redan bor i kommunen är 
fem kommande under åren 2024–2028. Det är svårt att prognosticera 
antalet platser utifrån att dessa personer kan välja att bo hemma hos 
sina föräldrar. Förvaltningen kan inte heller förutsäga hur många 
personer som skulle kunna hamna i ett sjukdomstillstånd som ger ett 
behov av gruppbostad. Vidare går det inte heller att förutsäga eventuell 
inflyttning eller utflyttning av kommunmedborgare i behov av 
gruppbostad enligt LSS. 
 
I dagsläget finns det 18 boendeplatser fördelat på tre befintliga LSS 
gruppbostäder. Dessa bebos idag av 17 boende, vilket ger en tom plats 
som är avsedd för att ta hem en köpt plats under 2021.  
 
För att undvika att hamna i en situation där förvaltningen behöver köpa 
kostsamma platser under en längre tid när behov uppstår, så behöver 
byggnadsprocessen förberedas. Detta innebär att allt som kan 
förberedas innan själva upprättandet av gruppbostaden förbereds inom 
ramen för en förstudie. Förstudien ska kartlägga var boendet ska 
byggas, utformningen, inriktning och bygglov etc.  
 
Beslutsunderlag 
Utredare och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt välfärdsförvaltningen att beställa 
en förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen för nybyggnation av ett 
LSS gruppboende.  
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om nämnden ska bifalla eller avslå 
förvaltningens förslag och finner att välfärdsnämnden beslutar att bifalla 
förslaget.       
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt Välfärdsförvaltningen att 
beställa en förstudie av Samhällsbyggnadsförvaltningen för nybyggnation 
av ett LSS gruppboende.  
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef Stöd 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 49 Dnr 2021-000008  

Återkoppling - God och Nära vård 
Sammanfattning av ärendet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade Välfärdsnämnden 2021-
04-22 § 33, om God och nära vård. Presentationen som gavs på mötet 
22 april finns tillgänglig på hemsidan under välfärdsnämndens kallelser. 
 
Välfärdsnämnden önskade på mötet 22 april att få en regelbunden 
återkoppling om Nära vård. Medicinsk ansvarig sjuksköterska ger nu 
kompletterande information kring "Framtidens vårdinformationsmiljö". 
Sammanfattningsvis handlar det om informationsutbyte mellan 
vårdgivare, stöd för elevhälsa och stöd för kommunal hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård. 
 
Underlag för information 
Presentation på mötet 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 50 Dnr 2020-000133  

Återkoppling - Förstudie SÄBO 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden behandlade 2021-04-22 § 36 ärendet gällande 
förstudie Särskilt boende, en presentation av nuläge med fyra alternativa 
förslag.  
(handlingen finns tillgänglig på hemsidan under välfärdsnämndens 
kallelse 2021-04-22) 
 
Välfärdsnämnden beslutade då att uppdra åt välfärdsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, att via styrgruppen göra en fördjupad 
utredning av alternativ fyra. 
 
Ledamöterna önskade att få kontinuerlig återkoppling av ärendet. 
 
Underlag 
Muntlig information från förvaltningschefen 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 51 Dnr 2021-000011  

Månadsrapport / Statistik insatser april 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsförvaltningen har upprättat månadsvis 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 - april 2021 
- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst - jämförelse under perioden 
januari 2015 - april 2021. 
-Antal brukare - inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser enligt SoL (ej 
trygghetslarm och avlösning) - jämförelse under perioden januari 2016 - 
april 2021. 
-Antal korttidsdygn - antal dygn personer vistats på korttidsplats, 
jämförelse under perioden januari 2017 - april 2021 samt antal belagda 
platser januari - april 2021 i jämförelse med perioden 2020. 
-Belagda platser i särskilt boende: Allégården 1, Allégården 2, 
Ekebacken, Sörbygården samt antal procent med demensproblematik 
och antal procent av personer över 80 år i januari - april 2021. 
-Bistånd hemtjänst per område - Centrum, Stale, Ytter, Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas. Statistiken omfattar antal personer, 
egenvård och beviljad hemtjänst, totalt under perioden januari - april 
2021. 
-Hemtjänst – beskrivning av hemtjänsttimmar, beviljade timmar, antal 
brukare, antal egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård under 
januari - april 2021. 
-Övrig information från bistånd- bolista (kö), nya ansökningar SÄBO, 
beviljade beslut, "Trygg och säker utskrivning samt förenklad 
utskrivning. 
 
Avdelning Stöd: 
-Verkställda beslut inom socialpsykiatrin – stödboende, boendestöd, 
kontaktperson, sysselsättning och boende samt verkställda beslut 
boendestöd under januari - april 2021. 
-Verkställda beslut LSS – daglig verksamhet, boende barn, personlig 
assistans (internt/externt/PAN) och gruppbostad, ledsagare, 
kontaktperson, avlösarservice, korttids-vistelse och serviceboende, 
under januari - april 2021 för månadsvis jämförelse med år 2020.  
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg: 
-Egna familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
april 2021. 
-Köpta familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
april2021. 
-Barn Hem för vård och boende (HVB) - jämförelse under perioden 
januari 2016 - april2021. 
 
-Totalt antal placerade barn - jämförelse under perioden januari 2015 - 
april 2021. 
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-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer - jämförelse 
under perioden januari 2018 - april 2021. 
-Ekonomiskt bistånd - månadsvis jämförelse under perioden januari 
2019 - april 2021 
 
Underlag för information  
Statistikredovisning till och med april 2021 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 52 Dnr 2021-000081  

Initiativärende från Regina Johansson (S) (S+C): 
Förändring av förenklad biståndsbedömning  
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet och Socialdemokraterna har inkommit med initiativärende 
gällande förenklad biståndsbedömning.  
 
Välfärdsnämnden har beslutat avgöra ärendet idag.  
 
Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår enligt initiativärendet: 
 
Att den förenklade biståndsbedömningen tas bort vid ansökan om 
insatserna städ, tvätt, renbäddning och varudistribution. 
 
Att den förenklade biståndsbedömningen finns kvar vid ansökan om 
insatsen trygghetslarm. 
 
Underlag 
Förslag C+S      
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD):  Avslag till initiativärendet för SD-gruppen. 
 
Karin Blomstrand (L): Bifall till initiativärendet. 
 
Regina Johansson (S): Bifall till initiativärendet för S och C-gruppen. 
 
Linda Wighed (M): Bifall till initiativärendet. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Avslag till initiativärendet.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden ska avslå eller bifalla 
ärendet, och finner att välfärdsnämnden beslutar att bifalla 
initiativärendet. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till förslaget 
Nej-röst: Avslag på förslaget 
 
 
forts. 
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Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) X   
Karin Blomstrand (L) X   
Christoffer Wallin (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Louise Skaarnes (SD)  X  
Regina Johansson (S) X   
Sten-Ove Niklasson (S) X   
Maria Sundell (S) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  
Ulla Gustafsson (M) ordförande X   
Resultat 7 4  

Ja-röster: 7 
Nej-röster: 4 
Avstår:0  
  
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att den förenklade biståndsbedömningen tas 
bort vid ansökan om insatserna städ, tvätt, renbäddning och 
varudistribution. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att den förenklade biståndsbedömningen finns 
kvar vid ansökan om insatsen trygghetslarm.    
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef VoÄO 
Biståndsenheten 
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§ 53 Dnr 2021-000044  

Revidering av Riktlinjer Vägledning för handläggning 
av ansökan om bistånd enligt SoL eller insatser enligt 
LSS 
Sammanfattning av ärendet 
Det befintliga styrdokument som finns är ”Vägledning för 
biståndsbedömning enligt SOL och LSS, som fastslogs av 
Kommunstyrelsen 2013-11-13 § 200, reviderades  
2014-01-22 § 14 och slutligen 2015-02-11 § 28. 
 
Välfärdsnämnden gav 2019-02-21 § 18 dnr 2019-36, förvaltningen i 
uppdrag att revidera riktlinjer för myndighetsutövning inom 
äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS. 
Välfärdsnämnden gav 2019-11-21 § 85 dnr 2019-144, förvaltningen i 
uppdrag att revidera riktlinjer för biståndsbedömning samt genomföra 
anpassning av kvalitetsnivåer inom hemtjänst.  
Besluten avser samma dokument, ”Vägledning för biståndsbedömning 
enligt SoL och LSS”. 
 
I november 2018 granskade kommunrevisorerna Kommunstyrelsens 
styrning och kontroll över hemtjänsten. En av de rekommendationer som 
då lyftes fram i rapporten var att en revidering av de riktlinjer och 
rutiner som rör myndighetsutövandet görs. Förvaltningen har därefter 
arbetat med förändringar. Utifrån uppdaterad rättspraxis och utarbetade 
förändringar, har förslag på reviderat dokument upprättats. Där har 
bland annat en tydlig förändring skett gällande beviljade timmar enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet vid möte 2021-03-18. Ärendet 
återupptogs 2021-04-22, i avvaktan på eventuella synpunkter. Inga 
synpunkter inkom. Välfärdnämnden beslutade då att synpunkter ska 
inkomma till handläggaren senast 2021-04-30 och återuppta ärendet i 
maj 2021 för beslut. 
 
Handläggaren har omarbetat tidigare utskickat arbetsmaterial genom att 
skriva in synpunkter som inkommit från ledamöter och gjort vissa 
förtydliganden som tidigare efterfrågats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Handläggarens förslag daterad 2021-05-10   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till Riktlinjer - Vägledning vid 
handläggning av ansökningar om bistånd enligt SoL och insatser enligt 
LSS. 
 
forts. 
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Riktlinjerna ersätter "Vägledning vid biståndsbedömning enligt SoL och 
LSS". Dnr KS 2013-349     
 
Yrkanden 

Regina Johansson (S) ändringsyrkanden:  
1. Att texten ändras i 2.3.2.1, under rubriken Träffpunkt/anhörigcentrum 
genom att stryka sista meningen ”Målgruppen är pensionärer, men en 
speciell satsning görs även för kommunens anhörigvårdare.” 
 
2. Att texten ändras under rubriken Att bereda måltider till så som den 
löd före revideringen: ”Att planera, organisera, laga och servera enkla 
och sammansatta måltider till sig själv och andra såsom att göra upp en 
matsedel, välja ut ätlig mat och dryck och samla ihop ingredienser för att 
bereda måltider, laga varm mat och förbereda kall mat och dryck och 
servera maten.” 
 
3. Att i 3.1.4, rubriken Grundläggande värderingar lägga till att 
Barnkonventionen som svensk lag har betydelse för all kommunal 
verksamhet och ska beaktas vid varje beslut. 
 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till Regina Johanssons (S) 
ändringsyrkande. 
 
Karl-Anders Andersson (C): Ändringsyrkande att ta bort texten om GPS-
larm och kameror i nuläget. Bifall till Regina Johanssons (S) 
ändringsyrkande. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Regina Johanssons 
ändringsyrkande. 
    
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) 
ändringsyrkande, med bifall enligt ovanstående, och finner att 
välfärdsnämnden bifaller förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) 
ändringsyrkande och finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget.  
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till revidering av Riktlinjer - 
Vägledning vid handläggning av ansökningar om bistånd enligt SoL och 
insatser enligt LSS, med nedanstående ändringar; 
 
Att texten ändras i 2.3.2.1, under rubriken Träffpunkt/anhörigcentrum 
genom att stryka sista meningen ”Målgruppen är pensionärer, men en 
speciell satsning görs även för kommunens anhörigvårdare.” 
 
forts. 
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Att texten ändras under rubriken Att bereda måltider till så som den löd 
före revideringen: ”Att planera, organisera, laga och servera enkla och 
sammansatta måltider till sig själv och andra såsom att göra upp en 
matsedel, välja ut ätlig mat och dryck och samla ihop ingredienser för att 
bereda måltider, laga varm mat och förbereda kall mat och dryck och 
servera maten.” 
 
Att i 3.1.4, rubriken Grundläggande värderingar lägga till att 
Barnkonventionen som svensk lag har betydelse för all kommunal 
verksamhet och ska beaktas vid varje beslut. 
 
Att ta bort texten om GPS-larm och kameror i nuläget. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att inte anta beslut om föreslagen förändring 
av förenklad biståndsbedömning, då beslut i frågan har fattats på dagens 
möte § 52. 
 
Riktlinjerna ersätter dokumentet ”Vägledning vid biståndsbedömning 
enligt SoL och LSS”, som fastslogs av Kommunstyrelsen 2013-11-13 § 
200, reviderades 2014-01-22 § 14 och slutligen 2015-02-11 § 28.  
Dnr KS 2013-349 
   
 
Beslutet skickas till 
Till handläggare enhetschef biståndsenheten för redigering enligt VFN 
beslut. 
 
Därefter till nämndsekreterare för registrering, expediering och 
publicering av färdigställt material. 
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§ 54 Dnr 2021-000005  

Anmälan av delegationsbeslut för april 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 2021-04-01 – 2021-04-30.    
 
Beslutsunderlag 
Registrators tjänsteskrivelse och sammanställning  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-04-01 - 2021-04-30.      
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-04-01 – 2021-04-30.    
 
 
Beslutet skickas till 
Registrator VFN 
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§ 55 Dnr 2021-000082  

Övriga frågor på mötet 
 Fråga från Hans-Joachim Isenheim (MP) gällande införandet av 
verksamhetssystemet Combine i äldreomsorgen: 
Har man samlat in tillräckligt med information gällande Combine innan 
man införde det? Frågan uppkommer på grund av att det finns andra 
kommuner som innan Munkedal införde systemet nu väljer att upphandla 
igen. 
 
Förvaltningen svarar: Anledningen till att man bytt system är att 
MagnaCura är så pass gammalt att leverantören inte längre uppdaterar 
det. Det finns ”barnsjukdomar” vid byte av system oavsett vilket system 
det gäller. Förvaltningen svarar även att man i Combine har samma 
möjlighet att läsa SoL-anteckningar. Under införandet har man inte hört 
från andra kommuner att det skulle vara så dåligt att man måste byta 
system. Frågan skickas till förvaltningen att de får samla in information 
om hur utbildningarna gått till i verksamheterna samt att göra en 
omvärldsanalys kring hur andra kommuner uppfattar Combine. 
 
Behov av extra möte med välfärdsnämnden på grund av 
sekretessärenden 
Det finns tre ärenden som omfattas av individsekretess och som behöver 
behandlas av välfärdsnämnden i junis möte.  
Ärendena gäller överflyttning av vårdnad av barn från biologiska 
föräldrar till det familjehem där barnen vistats under längre tid. 
Enligt lag får dessa ärenden inte delegeras till utskott utan beslut ska 
fattas av välfärdsnämnden.  
Teams/digitalt möte bedöms som olämpligt för att behandla 
sekretessärenden. 
Därför föreslås ett extra möte i en lokal. Antalet ledamöter behöver 
begränsas i ett fysiskt möte på grund av risk för smittspridning covid-19. 
För att vara beslutsföra som välfärdsnämnd behöver ordförande + 5 
ledamöter närvara.  
 
Ärendena behandlas först i myndighetsutskottet 3 juni och är därmed 
beredda inför välfärdsnämndens beslut. Förslag är att välfärdsnämndens 
extra möte förläggs i samband med beredning till nämndens möte i juni, 
tisdag 8 juni kl 12.30 då presidiet ändå närvarar. 
 
Frågeställningar:  
Kan välfärdsnämnden godkänna ett sådant förfaringssätt? 
Vilka ledamöter väljs att närvara vid det extra mötet?       
 
Yrkanden 
Karl-Anders-Andersson (C): Bifall till förslaget att ha ett extra möte i 
lokal och begränsa antalet ledamöter samt föreslår att 
myndighetsutskottets 4 ledamöter + ordförande deltar med tillägg av 
ytterligare en ledamot.  
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forts. § 55 
 
Christoffer Wallin (SD): Att en ledamot från (M) väljs som den 5:e 
ledamoten. 
 
Karin Blomstrand (L): Föreslår Linda Wighed (M) att delta i det extra 
mötet.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta om ett extra möte 
med välfärdsnämnden med reducerat antal av 5 ledamöter + ordförande 
och finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget. 
 
Ordförande ställer frågan om myndighetsutskottets 4 ledamöter, Linda 
Wighed (M) samt ordförande är utsedda att närvara vid det extra mötet 
och finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget.     
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ha ett extra möte med reducerat antal 
med 5 ledamöter + ordförande tisdag 8 juni kl. 12.30 för att behandla 
tre ärenden som omfattas av individsekretess.  
 
Välfärdsnämnden beslutar att välja att välja Christoffer Wallin (SD),  
Karl-Anders Andersson (C), Maria Sundell (S), Mathias Johansson (SD) 
(myndighetsutskottet) och Linda Wighed (M) samt ordförande Ulla 
Gustafsson (M) att närvara vid det extra mötet.  
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