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Ärende  § 

1.  Fastställande av ärendelista. 
Dnr 2021-000016  

 8 

2.  Återrapport- behov av särskilda boendeplatser - 
inrättande av korttidsboende Ekebacken och 
särskilt boende Dinglegården. (från VFN dec-20) 
Dnr 2021-000008  

 9 

3.  Lokal för Nött och Nytt, anhörigstöd och 
Träffpunkten. 
Dnr 2021-000034  

 10 

4.  Välfärdsnämndens bokslut år 2020. 
Dnr 2021-000001  

 11 

5.  Ekonomisk uppföljning och åtgärder. 
Dnr 2021-000012  

 12 

6.  Återrapport- uppdatering av inRiktas utredning. 
2019. (från VFN jan-21) 
Dnr 2020-000133  

 13 

7.  Månadsrapport / Statistik över bistånd och 
insatser i verksamheterna. 
Dnr 2021-000011  

 14 

8.  Undantag från debitering av tillsynsavgift enligt 
alkohollagen år 2020. 
Dnr 2021-000028  

 15 

9.  Revidering av välfärdsnämndens 
delegationsordning antagen 2020-09-24 § 62, i 
kapitel 2, Individ- och familjeomsorg. 
Dnr 2021-000030  

 16 

Tid: 2021-02-18, kl. 09.00-14.15 

Plats: Via Teams länk: Ledamöter och ersättare.  
Personal inom respektive ansvarsområde: Veronica Larsson vik. 
avdelningschef VoäO, Kristina Nyckelgård MAS, Josefine Fredriksson 
ekonom, Clarie Engström avdelningschef IFO/Stöd/Bistånd och Helena 
Täcklebo arbetsmarknadschef 
Personalföreträdare Vision §§ 9-10 
I lokal Gullmarssalen: Ordförande Ulla Gustafsson,  
tf. förvaltningschef Henry Einestedt samt Monica Nordqvist sekreterare 
 

Justeringsdatum: Måndag 22 februari 2021 kl. 12.00 

Justeringsperson: Christoffer Wallin (SD)  

Ordförande: Ulla Gustafsson (M) 

Sekreterare: 
 

Monica Nordqvist 
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10.  Anmälan av delegationsbeslut för januari 2021. 
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11.  Övriga frågor 
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Plats och tid Digital sammanträde, torsdagen den 18 februari 2021 kl 09.00-14.15 
i lokalen Gullmarssalen: Ordförande, tf förvaltningschef och sekreterare 
 
 Beslutande Ledamöter 

Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) tjänstgör §§ 8-14 
Karin Blomstrand (L) ersätter Linda Wighed §§ 15-18 
Christina Tedehag (M) 
Christoffer Wallin (SD), 1:e vice ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Jan Petersson ersätter Linn Hermansson (SD) §§ 8-10 
Louise Skaarnes (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) §§ 11-18 
Regina Johansson (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Maria Sundell (S) tjänstgör §§ 8-10 
Erik Färg (S), ersätter Maria Sundell (S) §§ 11-18 
Karl-Anders Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Fredrik Olsson (KD) §§ 8-17 
Bjarne Fivelsdal (V) ersätter Fredrik Olsson § 18 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 
Karin Blomstrand (L) närvarande ersättare §§ 8-14, tjänstg. §§ 15-18 
Louise Skaarnes (SD) närvarande ersättare §§ 8-10, tjänstg. §§ 11-18 
Erik Färg (S) närvarande ersättare §§ 8-10, tjänstg. §§ 11-18 
Bjarne Fivelsdal (V) närvarande ersättare §§ 8-17, tjänstg. § 18 
 
Personalföreträdare, förbund Vision närvarar §§ 9-10 

Utsedd att Justerare Christoffer Wallin (SD) 

  
Justeringens plats 
och tid Digital justering måndag 22 februari 2021 kl. 12.00  
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digitalt signerad Paragrafer §§ 8-18 

 Monica Nordqvist  

 Ordförande 
 
Digitalt signerad 

 

 Ulla Gustafsson (M)  

 Justerare 
 
Digitalt signerad 

 

 Christoffer Wallin (SD)  
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§ 8 Dnr 2021-000016  

Fastställande av ärendelista 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag på ärendelista har upprättats, välfärdsnämnden har att fastställa 
ärendelistan.  

Tillkommande: 

Hans-Joachim Isenheim, Miljöpartiet de gröna i Munkedal, anmäler ett 
initiativärende: Tillsättande av kommunövergripande hygienombud, dnr 
VFN 2021-32.  
Ordförande ställer frågan om initiativärendet ska behandlas idag eller 
lämnas till förvaltningen för beredning och finner att välfärdsnämnden 
beslutar att överlämna ärendet för beredning och återuppta ärendet 
nästkommande möte i mars. 

Christoffer Wallin (SD) tar upp frågan om nämndens vilja och möjlighet 
att till samhällsbyggnadsnämnden yttra sig över Vadholmen.  

Jan Petersson (SD) vill att det upprättas en standby-lista för vaccination 
covid-19, så rätt person får ta del av eventuella överblivna doser. 

 

Beslutsunderlag 
Initiativärende  

 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar fastställa ärendelistan med följande tillägg: 
Initiativärendet från Hans-Joachim Isenheim (MP) överlämnas till 
förvaltningen för beredning. Ärendet återupptas på nästa möte i mars. 
 
Frågor från Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olsson (KD) tas upp sist 
på mötet under övriga frågor.  
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§ 9 Dnr 2021-000008  

Återrapport från 2020-12-17 § 104 om behov av 
särskilda boendeplatser: Inrättande av korttidsboende 
på Ekebacken och särskilt boende på Dinglegården 
Sammanfattning av ärendet 
Informationen omfattar tidigare beslut som innebär att Dinglegårdens 
korttidsboende ska flyttas till Ekebacken och 12 årsplatser inrättas. 
Ekebackens särskilda boende flyttar till Dinglegården med 14 årsplatser.  

Planen är att rehab, hemsjukvård samt hemtjänst, som för närvarande 
hyrs externt, ska omlokaliseras till Ekebacken när lokalerna har blivit 
anpassade. Detta kommer troligtvis inte ske under 2021, då medel inte 
finns avsatt i investeringsbudget.  

Enhetschef för rehab och korttidsboende är anställd sedan januari 2021.  

Rekrytering av ny enhetschef för särskilt boende och hemtjänst är 
påbörjad.  

10 personer i särskilt boende på Ekebacken erbjuds, i första hand, 
förflyttning till lediga platser i andra särskilda boende i kommunen, 
Dinglegården och Sörbygården.  

Medarbetare på Ekebacken och Dinglegården får göra intresseanmälan 
var de önskar arbeta och detta bedöms utifrån kompetens. 
  
Beslutsunderlag 

Presentation  

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna informationen kring 
verkställighet av tidigare beslut i välfärdsnämnden § 87/2020 gällande 
budget 2021, genomförande av flytt av korttidsboende till Ekebacken och 
inrättande av särskilt boende på Dinglegården.  

Yrkanden 

Hans-Joachim Isenheim (MP): att ingen förflyttning sker innan 
konsekvensanalys har visats för nämnden. 

Sten-Ove Niklasson (S): beslutsformuleringen borde förtydligas så det 
framgår att nämnden inte beslutar i ärendet, utan att nämnden endast 
noterar informationen. Då tydliggörs att nämnden kommer att få fortsatt 
information i ärendet. Dessutom har inte nämnden fått ta del av MBL-
protokoll från facklig samverkan. 

Christoffer Wallin (SD), Regina Johansson (S), Linda Wighed (M) och 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till Sten-Ove Niklassons (S) yrkande 
att ändra beslutsformuleringen.     
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Forts. § 9 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Sten-Ove Niklassons (S) m.fl. yrkande 
att ärendet endast ska ses som ren information som nämnden endast 
noterar.       

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen kring verkställighet av tidigare 
beslut i välfärdsnämnden § 87/2020 gällande budget 2021, 
genomförande av flytt av korttidsboende till Ekebacken och inrättande av 
särskilt boende på Dinglegården.   

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Avdelningschef Vård och omsorg 
Ekonom      
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§ 10 Dnr 2021-000034  

Lokal för Nött och Nytt, anhörigstöd och Träffpunkten. 
Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef för Arbetsmarknadsenheten informerar om förslag till ny 
lokal för verksamheterna. 
Nött och Nytt i en ny lokal skall, och måste, även innebära ett nytt 
koncept.  

Nött och Nytt idag: 

Nött och Nytt är en del av den verksamhet som bedrivs inom 
Jobbcentrum, inom arbetslaget ryms idag, förutom butiken, även ett 
flytt-/transportlag och en återbruksstation på Återvinningsstationen 
Hästesked.  

Nött och Nytt utgör ett viktigt led i Jobbcentrums verksamhet i form av 
att där tillhandahålls arbetsträningsplatser och 
arbetsförmågeutredningsplatser på ett sätt som inte återfinns i andra 
delar av verksamheten. Därmed utgör verksamheten en viktig del i 
arbetet med de kommunala målen att sänka arbetslösheten, sänka 
försörjningsstödet, öka integrationen och inkluderingen.  

Ett nytt koncept: 

Om verksamheten ges möjlighet att flytta till de lokaler på torget där 
Arbetsförmedlingen tidigare höll till skulle ett flertal olika möjligheter 
öppna sig.  

Det nya konceptet innebär att vi arbetar med att sametablera en butik 
och ett café, båda med målsättningen att bidra till ett levande torg. En 
sådan verksamhet kan erbjuda ytterligare ett flertal platser för 
bidragsanställningar vilket ytterligare minskar försörjningsstödet inom 
kommunen. Caféet kan skapa en mötesplats i centrum som är trygg och 
som även kan generera besök i andra butiker som drivs av privata 
näringsidkare.  

I lokalen är tanken att även anhörigstöd och Träffpunkten skall rymmas. 
En flytt för dem från nuvarande lokaler erbjuder en mer 
tillgänglighetsanpassad lokal för verksamheten. Förvaltningen tittar även 
på möjligheten att kunna hyra ut anhörigstödets gemensamhetslokal till 
föreningar etc när denna är ledig kvällar och helger.  

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknadschefens tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar 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.  
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Forts. § 10 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): att återremittera ärendet med motivering att 
man tittar på en annan lösning/lokal som inte innebär en ökad kostnad. 

Ajournering: 10.57-11.20 

Regina Johansson (S) (S+C-gruppen): Yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut med tillägget att 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.  
 
Christoffer Wallin (SD): Avslag på bifall till förvaltningens förslag då det 
medför ökade kostnader. 
 
Linda Wighed (M): Bifall till Regina Johanssons (S) (S+C) yrkande. 
  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) om ärendet ska 
avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att yrkandet 
om återremiss avslås. Ärendet ska därmed behandlas på dagens möte. 

Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) (S+C-gruppen) 
tilläggsyrkande och finner att välfärdsnämnden bifaller yrkandet.      

 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar 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.  
   

Reservation/Protokollsanteckning 

 Christoffer Wallin (CD) (SD-gruppen) lämnar skriftlig reservation som 
biläggs paragrafen.    
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Forts. § 10 

 

Beslutet skickas till 

Arbetsmarknadschef för vidare befordran till berörda av ärendet. 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom  
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ID: EB2021   

 
 

 
 

Reservation  

 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att hyra Arbetsförmedlingens gamla lokal. 

Förslaget var inte finansierat i budgeten därav går det inte fatta ett sådant utan att ha svar på 

vad man skall finansiera beslutet med. Denna avsaknad av budgetdisciplin är en stor del i 

kommunens höga skatteläge som vi vill få en ändring på.  

 

   

SD Gruppen  
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§ 11 Dnr 2020-000012  

Välfärdsnämndens bokslut år 2020  
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har ett positivt resultat för året på 2 124 tkr. 
Anledningen till det positiva resultatet är dels att verksamheterna 
kompenserats för merkostnader avseende Covid-19 och samtliga 
sjuklönekostnader, dels för att pandemin medfört uteblivna kostnader 
som påverkat resultatet positivt. Både avdelning Vård och omsorg och 
avdelning Stöd redovisar en positiv budgetavvikelse medan avdelning 
ledning och IFO redovisar ett budgetunderskott.  

Välfärdsnämnden har tagit sig an samtliga av Kommunfullmäktiges fyra 
inriktningsmål. Bedömningen är att ett Verksamhetsmål delvist är 
uppfyllt och tre mål inte är uppfyllda. 

Årets investeringar uppgår till 1 437 tkr av den totala investeringsramen 
på 3505 tkr. Årets investeringar består främst av inventarier till nya 
avdelningen på Allégården samt nytt larmsystem.     

Med anledning av nämndens positiva resultat på 2 124 tkr ska enligt 
gällande ekonomistyrningsregler överskottet föras över till nämndens 
eget kapital. Nämnden föreslår att hela överskottet resultatöverförs. 
Motiveringen är att nämnden belastas med merkostnader avseende 
Covid-19 även 2021 och huruvida dessa kostnader kommer kunna 
återsökas är oklart. Resultatöverföringen skulle täcka delar av de 
merkostnader som uppkommer under 2021.      

Beslutsunderlag 
Ekonomens tjänsteskrivelse 
Välfärdsnämndens bokslut 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020.   

Välfärdsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.  

Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 068 tkr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2020 överförs 
till Välfärdsnämndens investeringsanslag för 2021.   

Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 
nämndens positiva resultat på 2 124 tkr, att resultatöverföring görs till 
eget kapital vilket är enligt gällande ekonomistyrningsregler.       

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag 
till beslut och finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget.  
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Forts. § 11 

Välfärdsnämndens beslut 
 Välfärdsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020.  

Välfärdsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.  

Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 068 tkr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2020 överförs till  
välfärdsnämndens investeringsanslag för 2021.  

Välfärdsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 
nämndens positiva resultat på 2 124 tkr, att resultatöverföring görs till 
eget kapital vilket är enligt gällande ekonomistyrningsregler.    

  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Kommundirektör 
Förvaltningsekonom 
Ekonomichef 
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§ 12 Dnr 2021-000012  

Ekonomisk uppföljning och åtgärder. 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsförvaltningen redovisar som stående punkt varje månad, 
ekonomisk uppföljning och åtgärder som vidtas vid underskott, detta 
möte redovisas januari 2021. 

Övergripande förvaltningsnivå: 

-Personalkostnader är 1 mnkr högre än januari 2020, beroende på 
lönerevision och covid-19. 

-Merkostnaderna för covid-19 i januari uppgår till 1 145 tkr, av dessa är 
1 65 tkr personalkostnader och 80 tkr materialinköp. 
 

Avdelning Vård och äldreomsorg: 

-Personalkostnaderna är höga i januari, vilket är påverkat av covid-19 i 
december och januari. 

-12 lediga platser varav 6 på Ekebacken. 

-Arbetet är påbörjat med riskanalys för att flytta personal från 
Ekebacken till annan verksamhet/område. 

-Verkställda hemtjänsttimmar i januari har ökat från december med 262 
timmar, ökningen är fördelat 50/50 mellan SoL och HSL. 
 

Avdelning Individ- och familjeomsorg: 

-Personalkostnader har ökat med 1 årsarbetare mer 2021, ökande 
lönekostnader samt vakanta tjänster.  

-Beviljat försörjningsstöd ar lägre:  

januari 2021 952 tkr 116 hushåll, 

januari 2020 utbetalades 1 063 tkr, 119 hushåll. 

(december 2020, 1 109 tkr, 123 hushåll) 

-En köpt familjehemsplacering är avslutad, annars inga förändringar 
avseende placeringar. 

 

Avdelning Stöd: 

Januari 2021 är i nivå med januari 2020. 

-Något högre personalkostnader på LSS gruppbostad, merkostnader och 
obekväm arbetstid beroende på covid-19. 

-Nytt schema inom LSS gruppbostad för att höja sysselsättningen och 
minska mertid. 
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Forts.  § 12 

Beslutsunderlag 
Presentation 
 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 13 Dnr 2020-000133  

Återrapport från 2021-01-28 § 7 om förstudie särskilt 
boende/trygghetsboende: uppdatering av inRiktas 
utredning 2019. 
Sammanfattning av ärendet 
Under välfärdsnämndens möte 2021-01-28 § 7 uppkom frågan om den 
utredning inRikta utförde 2019-09-26, gällande efterfrågan och behov av 
platser i särskilt boende kunde uppdateras.  

Synpunkt gavs att inför kommande stora beslut, få en uppdatering av 
siffermaterialet i utredningen till dagsfärska siffror. Efter diskussion 
beslutade nämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över 
inRiktas siffror och återkomma till nämnden med resultatet. 

Tf. förvaltningschef har därefter varit i kontakt med inRikta om att utföra 
en uppdatering samt se över ett helhetsgrepp kring äldreomsorgens 
framtida behov i en ny utredning.  
Inrikta har 2021-02-05 inkommit med förslag som förvaltningschefen 
informerar nämnden om. 

 
Förvaltningens muntliga förslag till beslut 

Välfärdsnämnden föreslås besluta att uppdatera inRiktas utredning i 
enlighet med det förslag till komplettering som inkommit 2021-02-05 
från inRikta.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt inRiktas/       
tf. förvaltningschefs förslag och finner att välfärdsnämnden bifaller 
förslaget.        
 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdatera inRiktas utredning i enlighet 
med det förslag till komplettering som inkommit 2021-02-05 från 
inRikta.    

 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kommundirektör 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschef Vård och äldreomsorg 
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§ 14 Dnr 2021-000011  

Månadsrapport / Statistik över bistånd och insatser i 
verksamheterna. 
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 2021 

- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst - jämförelse under perioden 
januari 2015 - januari 2021. 

-Antal brukare - inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser enligt SoL (ej 
trygghetslarm och avlösning) - jämförelse under perioden januari 2016 - 
januari 2021. 

-Antal korttidsdygn - antal dygn personer vistats på korttidsplats, 
jämförelse under perioden januari 2017 - januari 2021. Antal belagda 
platser januari 2021 i jämförelse med perioden 2020. 

-Belagda platser i särskilt boende: Allegården 1, Allegården 2, 
Ekebacken, Sörbygården samt antal procent med demensproblematik 
och antal procent av personer över 80 år i januari 2021. 

-Bistånd hemtjänst per område - Centrum, Stale, Ytter, Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas. Statistiken omfattar antal personer, 
egenvård och beviljad hemtjänst, totalt under januari 2021. 

-Hemtjänst – beskrivning av hemtjänsttimmar, beviljade timmar, antal 
brukare, antal egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård under 
januari 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 under januari 2021. 

-Verkställda beslut LSS – daglig verksamhet, boende barn, personlig 
assistans (internt/externt/PAN) och gruppbostad, ledsagare, 
kontaktperson, avlösarservice, korttids-vistelse och serviceboende under 
januari 2021. 
 

Avdelning Individ- och familjeomsorg: 

-Egna familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
januari 2020. 
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Forts § 14 

-Köpta familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
januari 2021. 

-Barn Hem för vård och boende (HVB) - jämförelse under perioden 
januari 2016 - januari 2021. 

-Totalt antal placerade barn - jämförelse under perioden januari 2015 - 
december  2020. 

-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer - jämförelse 
under perioden januari 2018 - januari 2021. 

-Ekonomiskt bistånd - månadsvis jämförelse under perioden januari 
2019 - januari 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Välfärdsförvaltningens avdelningars gemensamma presentation  
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan notera informationen och 
finner att välfärdsnämnden bifaller det.      

 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 15 Dnr 2021-000028  

Undantag från debitering av tillsynsavgift enligt 
alkohollagen år 2020. 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av pågående pandemi covid-19 och därmed tillämpning av olika 
författningar, har många restaurangägare särskilt drabbats. För att 
minska de ekonomiska skadorna har en del kommuner avstått från att 
fakturera för utförd tillsyn. Munkedals kommun och Lysekils kommun har 
gemensam alkoholhandläggare. Lysekils kommun inte att debitera 
restaurangägarna för 2019. Faktura sändes ut i slutet av 2020 och 
kommunen har planer att inte debitera för 2020.  

I Munkedals kommun är bokslutet för 2019 fastställt av 
kommunfullmäktige. För 2020 har inte tillsynsavgiften erlagts av 
restaurangägarna.    

Beslutsunderlag 
Tf. förvaltningschef tjänsteskrivelse 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att restauranger med 
alkoholtillstånd i Munkedals kommun inte ska debiteras avgift enligt 
alkohollagen för tillsyn 2020.      

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L), Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens 
förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämndens kan besluta enligt yrkande från 
Karin Blomstrande (L) och Christoffer Wallin (SD) och finner att 
välfärdsnämnden bifaller yrkandet.      

 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att restauranger med 
alkoholtillstånd i Munkedals kommun inte ska debiteras avgift enligt 
alkohollagen för tillsyn 2020.    

 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare Munkedal/Lysekil  
Avdelningschef IFO 
Förvaltningsekonom 
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§ 16 Dnr 2021-000030  

Revidering av välfärdsnämndens delegationsordning 
antagen 2020-09-24 § 62, i kapitel 2, Individ- och 
familjeomsorg 
Sammanfattning av ärendet 
Avdelning Individ- och familjeomsorg har gjort en översyn av kapitel 2 i 
välfärdsnämndens delegationsordning. Förvaltningen föreslår 
förändringar av beslutsnivåer samt ny delegation enligt bifogat förslag. 
De ändringar och tillägg som föreslås berör lagstiftning inom 
begravningslagen, föräldrabalken, lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall, socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen samt äktenskapsbalken.    

Beslutsunderlag 
Avdelningschefens tjänsteskrivelse 

bilaga: föreslagna ändringar och tillägg 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i befintlig 
delegationsordning samt tillägg med ny delegation, gällande kapitel 2, 
Individ och familjeomsorg, omfattande; 
 
Befintlig delegation:  
Nr 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.29, 2.35, 2.36, 2.89, 2.90, 2.91, 
2.109, 2.110, 2.113, 2.114, 2.115, 2.117, 2.120, 2.121, 2.122, 2.134 
och 2.136. 

Ny delegation: 
Föräldrabalken: Beslut om nedläggning av faderskapsutredning. 
Delegat: välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner att välfärdsnämnden bifaller föreslagna ändringar och 
tillägg i delegationsordningen.      

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna föreslagna ändringar i befintlig 
delegationsordning samt tillägg med ny delegation, gällande kapitel 2, 
Individ och familjeomsorg, omfattande; 
Befintlig delegation  
Nr 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.29, 2.35, 2.36, 2.89, 2.90, 2.91, 
2.109, 2.110, 2.113, 2.114, 2.115, 2.117, 2.120, 2.121, 2.122, 2.134 
och 2.136. 

Ny delegation 
Föräldrabalken: Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 
Delegat: välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
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Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare för redigering, expediering och publicering 
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§ 17 Dnr 2021-000005  

Anmälan av delegationsbeslut januari 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 välfärdsförvaltningens anmälda 
delegationsbeslut under perioden 2021-01-01 – 2021-01-31.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning avseende januari 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-01-01 - 2021-01-31.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att välfärdsnämnden godkänner den.       

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-01-01 – 2021-01-31.    

 

Beslutet skickas till 

Registrator VFN 
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§ 18 Dnr 2021-000014  

Övriga frågor 
Standby-lista 
Jan Petersson (SD): anser det är viktigt att det upprättas en standby-
lista för vaccination covid-19 för personer över 75 år, för att säkerställa 
att doserna inte kommer andra till del, som inte är i prioriterings-
gruppen. 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar nämnden om 
följande i frågan: 
Det kommunala uppdraget med vaccination av sköra och äldre personer i 
prioriteringsgrupp 1 har genomförts i nära samarbete med Hälsobolaget, 
som fördelar doser, och med vårdcentralen/ regionen. Vaccinationerna 
har getts till personer helt enligt planen. För att skapa en barriär för att 
inte få in smitta i verksamheterna, har berörd personal som befinner sig i 
verksamheten vaccinerats. Det omfattar även personal inom bland annat 
städ och måltid.  
Överblivna doser har getts till vårdcentralen för att där ge vaccinationer 
till samma målgrupp inom sitt ansvarsområde.  
Munkedals kommun har kommit långt med vaccinationerna och är i fas. 
 

Christoffer Wallin (SD): ställer frågan om välfärdsnämnden har intresse 
av att lämna gemensamt yttrande över Vadholmen. Efter kontakt med 
samhällsbyggnadschefen framkommer det att den digitala dialogen i 
enkätform kommer att publiceras på hemsidan nästa vecka och 
svarstiden är därefter två veckor. Svar ska inlämnas 19 mars. 
Sammanställningen ska därefter presenteras i samhällsbyggnads-
nämnden den 22 mars.  
Välfärdsnämnden har nästkommande möte torsdag 18 mars och det kan 
därför bli svårt att hinna lämna synpunkter. 
Välfärdsnämnden kommer fram till att presidiet diskuterar frågan den  
23 februari på beredningen till utskottet för att avgöra frågan.  
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