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Sammanträdesprotokoll 

Rubrik Välfärdsnämnden 

Plats och tid Gullmarssalen, kommunhuset Forum,  

tisdagen den 10 januari 2023 kl 09.00-11.30 

Beslutande Mathias Johansson (SD), Ordförande 

Fredrik Roos Fylksjö (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) 

Jan Petersson (SD) 

Linda Wighed (M), 1:e vice ordförande 

Linda Berger (M) ersätter Jenny Ahto Larsson (M) 

Sabina Fremark (KD) 

Regina Johansson (S), 2:e vice ordförande 

Sten-Ove Niklasson (S) ersätter Maria Sundell (S) 

Magnus Hermansson (S) 

Karl-Anders Andersson (C) 

Malin Strömberg (V) 

 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

 

Marcus Virdhage Wennergren (SD) 

Pia Hässlebräcke (S) 

Emma Utter Eckerdal (S) 

 

Övriga 

närvarande 

 

Johanna Eklöf, förvaltningschef 

Karolina Christensen, avdelningschef Vård och omsorg 

Anna Thydén, avdelningschef Individ- och familjeomsorg/Stöd 

Wivi-Anne Wiedemann, verksamhetsutvecklare 

Linus Nilsson, förvaltningsekonom 

Maria Edlund, enhetschef IFO/BoU §§ 7-8 

 

 

Justerare Regina Johansson (S) 

Justering sker Digital justering, den 11 januari 2023 kl. 15.00 

 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 1-11 

 Monica Nordqvist  

Ordförande Digital justering  

 Mathias Johansson (SD)  

Justerare Digital justering  

 Regina Johansson (S)  
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§ 1 Dnr 2023-000013 

Fastställande av ärendelista till möte 2023-01-10 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har upprättat förslag till ärendelista, nämnden har att anta 

dagordningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-01 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar anta ärendelistan. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan fastställa ärendelistan enligt 

förslaget och finner att välfärdsnämnden antar förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan. 
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§ 2 Dnr 2023-000014 

Information från förvaltningen - presentation 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande hälsar alla närvarande välkomna till välfärdsnämndens första 

möte för mandatperioden.  

 

Då det är välfärdsnämndens första möte för mandatperioden, presenterar sig 

förvaltningschef, avdelningschef vård och omsorg, avdelningschef Individ- och 

familjeomsorg/Stöd, verksamhetsutvecklare och förvaltningens ekonom.  

Nämnden får information om hur förvaltningens organisation är uppbyggd och 

dess omfattning. 

Kommande möten kommer nämnden få mer fördjupande information från 

respektive verksamhet. 

Underlag för information 

Muntlig information och presentation 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 3 Dnr 2022-000147 

Val av ordförande, vice ordföranden, ledamöter 

och ersättare till välfärdsnämndens 

myndighetsutskott för mandatperioden 2023-

2026 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Välfärdsnämndens Reglemente ska det inom välfärdsnämnden finnas 

ett utskott för handläggning av ärenden som innefattar myndighetsutövning 

inom främst socialtjänsten såsom, Individ- och familjeomsorg, stöd och 

service till personer med funktionsnedsättning (LSS), socialpsykiatri samt 

äldreomsorg. Myndighetsutskottet har beslutanderätt enligt 

Välfärdsnämndens delegationsordning.  

Utskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare utses inom 

sig av välfärdsnämnden. 

 

Utskottet har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats av 

välfärdsnämnden till utskottet och gäller individärenden som omfattas av 

sekretess. 

 

För att säkra upp att beslut kan fattas i akuta situationer där brådska råder 

och nämndens beslut inte kan avvaktas, föreslås att välfärdsnämnden även 

väljer en andre vice ordförande i utskottet.  

 

Ej tjänstgörande ersättare har inte närvarorätt vid utskottets sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-01 

Förvaltningens förslag till beslut 

-Välfärdsnämnden beslutar att som ordförande i utskottet välja xx 

-Välfärdsnämnden beslutar att som förste vice ordförande i utskottet välja xx 

-Välfärdsnämnden beslutar att myndighetsutskottet ska ha en andre vice 

ordförande och väljer xx 

-Välfärdsnämnden beslutar att som två ledamöter i utskottet välja xx och xx 

Välfärdsnämnden beslutar att som fem ersättare i utskottet välja xx, xx, xx, 

xx och xx. 

forts. 
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forts. § 3 

 

Yrkande 

Val av ordförande: 

Yrkande: 

Jan Petersson (SD): föreslår Mathias Johansson (SD) som ordförande.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan Peterssons (SD) yrkande att som 

ordförande i utskottet välja Mathias Johansson (SD) och finner att 

välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

 

Val av 1:e vice ordförande: 

Yrkande: 

Jan Petersson (SD): föreslår Linda Wighed (M) som 1:e vice ordförande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan Peterssons (SD) yrkande att som 1:e 

vice ordförande i utskottet välja Linda Wighed (M) och finner att 

välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget.  

 

 

Att utse en 2:e vice ordförande i utskottet samt val av 2:e vice ordförande: 

Yrkande: 

Sten-Ove Niklasson (S): föreslår Regina Johansson (S) som 2:e vice 

ordförande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar att utse även en andre vice 

ordförande i utskottet och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt 

förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Sten-Ove Niklassons (S) yrkande att som 

2:e vice ordförande i utskottet välja Regina Johansson (S) och finner att 

välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

 

Val av två ledamöter i utskottet: 

Yrkanden: 

Jan Petersson (SD): föreslår Linn Hermansson (SD) som ledamot. 

Regina Johansson (S): föreslår Maria Sundell (S) som ledamot. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan Peterssons (SD) yrkande att som 

ledamot i utskottet välja Linn Hermansson (SD) och finner att 

välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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forts. § 3 

 

Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) yrkande att som 

ledamot i utskottet välja Maria Sundell (S) och finner att välfärdsnämnden 

beslutar enligt förslaget. 

 

 

Val av fem ersättare i utskottet 

Yrkanden: 

Jan Petersson (SD): föreslår Jenny Ahto Larsson (M), Fredrik Roos Fylksjö 

(SD) och Marcus Virdhage Wennergren (SD) som ersättare. 

 

Regina Johansson (S): föreslår Karl-Anders Andersson (C) och Sten-Ove 

Niklasson (S) som ersättare. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan Peterssons (SD) yrkande att som 

ersättare i utskottet välja Jenny Ahto Larsson (M), Fredrik Roos Fylksjö (SD) 

och Marcus Virdhage Wennergren (SD) som ersättare och finner att 

välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) yrkande att som 

ersättare i utskottet välja Karl-Anders Andersson (C) och Sten-Ove Niklasson 

(S) som ersättare och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att som ordförande i myndighetsutskottet välja 

Mathias Johansson (SD). 

Välfärdsnämnden beslutar att som förste vice ordförande i 

myndighetsutskottet välja Linda Wighed (M). 

Välfärdsnämnden beslutar att myndighetsutskottet ska ha en andre vice 

ordförande och väljer Regina Johansson (S). 

Välfärdsnämnden beslutar att som två ledamöter i myndighetsutskottet välja 

Linn Hermansson (SD) och Maria Sundell (S). 

Välfärdsnämnden beslutar att som ersättare i utskottet välja Jenny Ahto 

Larsson (M), Fredrik Roos Fylksjö (SD), Marcus Virdhage Wennergren (SD), 

Karl-Anders Andersson (C) och Sten-Ove Niklasson (S). 

Beslutet skickas till 

Valda personer till myndighetsutskottet 

Nämndsekreterare VFN för vidare befordran 

Löneenheten 
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§ 4 Dnr 2022-000129 

Sammanträdestider för välfärdsnämnden och 

välfärdsnämndens myndighetsutskott år 2023 -

fastställande 

Sammanfattning av ärendet 

Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram 

förslag till sammanträdestider 2023. Grunden för planeringen utgår från 

budgetprocessens flöde.  

För att snabba på beslutsprocessen ingår i planeringen att nämnderna ska 

kunna färdigställa och överlämna eventuella ärenden till kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktiges möten nästkommande månad. 

Hänsyn har tagits i den totala mötesplanen 2023 till att de ledamöter som har 

flera uppdrag ska ges möjlighet att närvara på samtliga möten enligt sitt 

uppdrag. 

Då välfärdsnämnden inom sig väljer ordförande, vice ordföranden, ledamöter 

och ersättare i myndighetsutskottet, har nämndens första möte planerats 

tidigt i januari månad. Myndighetsutskottet beslutar enligt delegation i 

socialtjänstens individärenden som omfattas av sekretess som ofta kräver 

snabba beslut.  

Enligt 6 kap. 25 § Kommunallagen ska en nämnds sammanträden hållas inom 

stängda dörrar. Nämnden får dock besluta om offentliga sammanträden om 

fullmäktige har medgett det. 

I välfärdsnämnden reglemente § 8 anges att fullmäktige beslutat att 

välfärdsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. I ärenden som 

avser myndighetsutövning eller om det förekommer uppgifter som omfattas 

av sekretess hos nämnden, ska mötet hållas inom stängda dörrar. 

Välfärdsnämnden beslutade förra mandatperioden 2019-2022 att inte ha 

offentliga sammanträden. 

Välfärdsnämnden antog 2022-11-17 § 84 preliminära sammanträdestider år 

2023 för nämnden och myndighetsutskottet för år 2023. Efter beslutet fattats 

har önskemål framkommit om ändring av myndighetsutskottets mötesdag 30 

mars till onsdagen den 29 mars. 

Följande sammanträdestider ska fastställas för år 2023: 

 

forts. 
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Välfärdsnämnden kl. 09.00 

Tisdag 10 januari  

Torsdag 16 februari 

Torsdag 16 mars 

Torsdag 13 april 

Onsdag 17 maj (torsdag helgdag) 

Torsdag 15 juni 

Torsdag 21 september 

Torsdag 19 oktober 

Torsdag 16 november 

Torsdag 14 december 

Välfärdsnämndens myndighetsutskott kl. 09.00 

Torsdag 19 januari 

Torsdag 9 februari 

Torsdag 2 mars 

Onsdag 29 mars  

Torsdag 4 maj 

Torsdag 1 juni 

Torsdag 10 augusti 

Torsdag 7 september 

Torsdag 5 oktober 

Torsdag 2 november 

Torsdag 7 december 

(reservation för att fler möten med myndighetsutskottet kan komma att behövas i 

brådskande ärenden avseende LVU/LVM) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-29 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 

Välfärdsnämnden och Välfärdsnämndens myndighetsutskott år 2023, med 

undantag av myndighetsutskottets möte 30 mars som ändras till 29 mars. 

Yrkande 

Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

forts. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) yrkande och finner att 

välfärdsnämnden antar föreslagna sammanträdesdagar 2023. 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar fastställa följande sammanträdesdagar för 

Välfärdsnämnden och myndighetsutskottet år 2023: 

Välfärdsnämnden kl. 09.00 

Tisdag 10 januari  

Torsdag 16 februari 

Torsdag 16 mars 

Torsdag 13 april 

Onsdag 17 maj  

Torsdag 15 juni 

Torsdag 21 september 

Torsdag 19 oktober 

Torsdag 16 november 

Torsdag 14 december 

Välfärdsnämndens myndighetsutskott kl. 09.00 

Torsdag 19 januari 

Torsdag 9 februari 

Torsdag 2 mars 

Onsdag 29 mars  

Torsdag 4 maj 

Torsdag 1 juni 

Torsdag 10 augusti 

Torsdag 7 september 

Torsdag 5 oktober 

Torsdag 2 november 

Torsdag 7 december 

 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare för vidare expediering 
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§ 5 Dnr 2022-000128 

Revidering av välfärdsnämndens 

delegationsordning samt förordnanden 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Underlaget som presenteras är nu gällande delegationsordning som senast 

antogs av välfärdsnämnden 22 september 2022.  

Förslag till tillägg och övriga ändringar i gällande delegationsordning visas 

med en gul markering i vänster spalt, fet stil och överstrykning. 

Delegationsordningen är fördelad på 8 kapitel med respektive kapitels 

lagstiftning i bokstavsordning:  

Kap. 1 - Förvaltningsövergripande delegation 

Kap. 2 – Avdelning Individ- och familjeomsorg 

Kap. 3 – Avdelning Stöd 

Kap. 4 – Avdelning Vård och omsorg 

Kap. 5 – Övriga- Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Biståndsenheten 

Kap. 6 – Ekonomi, upphandling, inköp 

Kap. 7 – Fastigheter/verksamhetslokaler (nytt för år 2023) 

Kap. 8 – Information: 8.1 delegater, 8.2 information att fatta beslut enligt 

delegation, 8.3 checklista för anmälan av delegationsbeslut, 8.4 

lagförteckning, 8.5 historik med datum för beslut om ändringar i 

delegationsordningen. 

Då val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, ledamöter och 

ersättare till välfärdsnämndens myndighetsutskott väljs på dagens möte, har 

inte namnen avseende förordnanden kunnat skrivas in i materialet. Det 

kommer senare att framgå av protokollet.  

I delegationsordningen har även införts förordnanden, som inte är delegation, 

för att säkerställa att man snabbt i akuta situationer kan avgöra vem som har 

rätt att fatta beslut.  

Ny nummerserie kommer att införas när delegationsordningen är antagen. 

Med utgångspunkt från ovanstående har förvaltningen upprättat förslag till 

delegationsordning utifrån nämndens ansvarsområden och 

förvaltningsorganisationens beslutsnivåer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga: Information om delegation och förordnanden 

Förslag till Delegationsordning för Välfärdsnämnden 

forts. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning att gälla från 

och med 2023-01-10. 

Välfärdsnämnden beslutar att medge att förvaltningschefen har rätt att 

vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd, i de fall förvaltningschefen 

har rätt att fatta beslut enligt delegation. 

Välfärdsnämnden beslutar att samtliga beslut fattade enligt välfärdsnämndens 

delegationsordning, vidaredelegering och förordnande ska redovisas vid det 

sammanträde som hålls närmast efter det att beslutet fattades. 

Välfärdsnämnden beslutar att när brådska råder och nämndens 

nästkommande möte inte kan avvaktas, delegera beslutanderätten till 

välfärdsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande, i 

den ordningen. Besluten ska anmälas vid välfärdsnämndens nästkommande 

sammanträde. 

Förordnanden: 

Välfärdsnämnden beslutar att ge förordnanden i brådskande ärenden enligt 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) till nedanstående föreslagna personer;  

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande xx, vid förfall av denne/a: 

1:e vice ordförande: xx, vid förfall av denne/a 2:e vice ordförande xx ges rätt 

att besluta i nedanstående lagstiftning; 

- 13 § LVM - Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM. (nr 2.33) 

- 18 b LVM - Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 

skall upphöra. (nr 2.34) 

- 6 § 1 och 2 st. LVU - Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 

ungdom under 20 år. (nr 2.40) 

- 11 § 1 och 3 st. LVU - Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 

skall vistas under vårdtiden. (2.44) 

- 11 § 2 och 3 st. LVU - Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden. (nr 2.46) 

- 27 § 2 st. LVU - Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. (nr 2.61) 

- 31 § LVU - Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra 

vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 

när överenskommelse inte kan nås. a) i avvaktan på utskottets beslut.  

(nr 2.63) 

- 31 d § 1 st. LVU - Beslut om tillfälligt utreseförbud. (nr 2.68) 

- 43 § 1. LVU - Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

läkarundersökning. (nr 2.72) 

forts. 
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- 43 § 2 p. LVU - Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut 

om vård eller omhändertagande med stöd av LVU, samt återkallande av 

polishandräckning (nr 2.74), ges förordnande till nedanstående; 

Myndighetsutskottets ordförande xx, 1:e vice ordförande xx, 2:e vice 

ordförande xx samt förvaltningschef Johanna Eklöf, avdelningschef IFO/Stöd 

Anna Thydén, enhetschefer IFO: Maria Edlund, Lisa Berndtzen och Robert 

Legén (inom respektive ansvarsområde).  

Socialjouren: Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Eva Nilsson, Therese 

Karlsson och Annelie Berntsson Berg, Gustaf Lundell, Annette Calner, Inga-Lill 

Carlsson, Solveig Larsson, Pernilla Martinsson, Anna-Karin Ödbrant, Helena 

Larsson. 

Socialtjänstlagen (SoL) och Kommunallagen (KL): 

- 10 kap 1-2 §§ SoL och 6 kap. 39 § KL - Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och 

LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av välfärdsnämnden / 

myndighetsutskott (nr 2.119), ges förordnande till följande personer; 

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande xx, 1:e vice ordförande xx, 

2:e vice ordförande xx 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning att gälla från 

och med 2023-01-10. 

Välfärdsnämnden beslutar att medge att förvaltningschefen har rätt att 

vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd, i de fall förvaltningschefen 

har rätt att fatta beslut enligt delegation. 

Välfärdsnämnden beslutar att samtliga beslut fattade enligt välfärdsnämndens 

delegationsordning, vidaredelegering och förordnande ska redovisas vid det 

sammanträde som hålls närmast efter det att beslutet fattades. 

Välfärdsnämnden beslutar att när brådska råder och nämndens 

nästkommande möte inte kan avvaktas, delegera beslutanderätten till 

välfärdsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande, i 

den ordningen. Besluten ska anmälas vid välfärdsnämndens nästkommande 

sammanträde. 

forts. 
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Förordnanden 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU): 

Välfärdsnämnden beslutar att ge förordnanden i brådskande ärenden enligt 

LVM och LVU till nedanstående föreslagna personer;  

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Mathias Johansson (SD), 

vid förfall av denne: 1:e vice ordförande Linda Wighed (M), vid förfall av 

denna: 2:e vice ordförande Regina Johansson (S) ges rätt att besluta i 

nedanstående lagstiftning; 

- 13 § LVM - Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM. 

 

- 18 b LVM - Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 

skall upphöra.  

 

- 6 § 1 och 2 st. LVU - Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 

ungdom under 20 år.  

 

- 11 § 1 och 3 st. LVU - Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 

skall vistas under vårdtiden.  

 

- 11 § 2 och 3 st. LVU - Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden.  

 

- 27 § 2 st. LVU - Beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 

 

- 31 § LVU - Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra 

vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 

när överenskommelse inte kan nås. a) i avvaktan på utskottets beslut.  

 

- 31 d § 1 st. LVU - Beslut om tillfälligt utreseförbud.  

- 43 § 1. LVU - Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

läkarundersökning.  

- 43 § 2 p. LVU - Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut 

om vård eller omhändertagande med stöd av LVU, samt återkallande av 

polishandräckning , ges förordnande till nedanstående; 

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Mathias Johansson (SD), 

1:e vice ordförande Linda Wighed (M), 2:e vice ordförande Regina Johansson 

(S), samt förvaltningschef Johanna Eklöf, avdelningschef IFO/Stöd Anna 

Thydén, enhetschefer IFO: Maria Edlund, Lisa Berndtzen och Robert Legén 

(inom respektive ansvarsområde).  
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Socialjouren: Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Eva Nilsson, Therese 

Karlsson och Annelie Berntsson Berg, Gustaf Lundell, Annette Calner, Inga-Lill 

Carlsson, Solveig Larsson, Pernilla Martinsson, Anna-Karin Ödbrant, Helena 

Larsson. 

Socialtjänstlagen (SoL) och Kommunallagen (KL): 

- 10 kap 1-2 §§ SoL och 6 kap. 39 § KL - Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och 

LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av välfärdsnämnden / 

myndighetsutskott, ges förordnande till följande personer: 

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande Mathias Johansson (SD), 

1:e vice ordförande Linda Wighed (M), 2:e vice ordförande Regina Johansson 

(S). 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare VFN för redigering, expediering och publicering  
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§ 6 Dnr 2022-000051 

Lagen om Valfrihet (LoV) - utredning av 

valfrihetssystemet 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämndens förvaltning fick i uppdrag att utreda om Lagen om Valfrihet 

(LOV) ska tillämpas i dess nuvarande form och hur detta i så fall påverkar 

förvaltningen. Under tiden som utredningen pågår så pausas upphandling 

enligt LOV.  

Det är frivilligt för en kommun att tillämpa ett valfrihetssystem. Hur LOV 

tillämpas bestäms i det av kommunen framtagna förfrågningsunderlag som 

ligger till grund för upphandlingen, detta underlag har inte uppdaterats sedan 

det antogs av kommunstyrelsen år 2013. Enligt förfrågningsunderlaget så är 

Munkedals kommun indelad i tre geografiska områden, vilket kan göra det 

mer ekonomiskt gynnsamt för privata utförare att endast välja att vara 

verksamma i centrala Munkedal. Kommunen ansvarar då fortsatt för 

hemtjänsten i landsbygd, vilken är mer kostsam att bedriva på grund av 

längre resvägar.  

Även om Munkedal inte har någon aktiv privat aktör så kräver tillämpningen 

av LOV att förvaltningen uppdaterar förfrågningsunderlaget då minsta 

verksamhetsförändring genomförs. Detta medför kostnader för administration 

även om ingen privat aktör är verksam.  

Om privata aktörer skulle vara aktiva i Munkedal så skulle det innebära att 

kostnaden för den kommunala hemtjänsten skulle öka. En tjänsteperson 

skulle behöva arbeta motsvarande halvtid med att uppdatera 

förfrågningsunderlaget, samverka, följa upp och koordinera arbetet mellan 

privat och kommunal utförare, samt koordinera samverkan mellan den privata 

aktören och Hemsjukvård, Rehabenheten, nattpatrullen och larm. 

Tjänstepersonen behöver även se till att de privata utförarna får ta del av 

samma information, utbildning och support som kommunen erbjuder de 

kommunala utförarna. Det gäller även för de digitala lösningarna som 

kommunen antar, bland annat behöver de privata utförarna kopplas på de 

kommunala verksamhetssystemen.  

Välfärdsförvaltningens möjlighet att utforma sin organisation påverkas av 

LOV, då beställare och utförare av förtroende skäl inte bör inrymmas under 

samma avdelning. Förvaltningens möjlighet att verka flexibelt och effektivt 

påverkas genom att olika utförare ansvarar för olika bitar av hemtjänsten och 

samordning mellan parterna i utförandet behöver ske.  

forts. 
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Generellt så minskar antalet LOV företag i landet1 i takt med att högre krav 

ställs på utförarna samt att det kommunala uppföljningsansvaret blir 

effektivare. LOV förekommer i högre utsträckning i större kommuner, medan 

landsbygdskommuner går ifrån LOV eftersom de sällan får några privata 

aktörer som vill verka på marknaden. Välfärdskommissionen kom i sin 

slutredovisning fram till att det finns indikationer på att valfrihetssystemen i 

sig och deras utformning kan leda till oönskade kostnader för välfärden2. 

Det finns inga hinder att återinföra LOV vid ett senare tillfälle om 

välfärdsförvaltningens förutsättningar medger detta.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-03 

Utredning Lagen om valfrihet 2022-11-01 

Bilaga 1. Upphandling- lag om valfrihetssystem. Förfrågningsunderlag 

gällande hemtjänst. 

Bilaga 2. Uppföljning av beslut om tillämpning av lagen om valfrihet i 

Munkedals kommun. Utredning 

Bilaga 3. Uppföljning av beslut om tillämpning av lagen om valfrihet i 

Munkedals kommun. Protokoll 

Bilaga 4. Förslag till införande av valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet i 

Munkedals kommun. Protokoll 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte längre tillämpa Lagen om Valfrihet i 

Munkedals kommun. 

Yrkande 

Karl-Anders Andersson (C), Jan Peterson (SD), Regina Johansson (S), Linda 

Wighed (M), Mathias Johansson (SD), Sabina Fremark (KD) och Malin 

Strömberg (V): Yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) m.fl. yrkande 

om bifall till förvaltningens förslag och finner att att välfärdsnämnden beslutar 

enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte längre tillämpa Lagen om Valfrihet i 

Munkedals kommun. 

forts. 
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Beslutet skickas till 

Välfärdsnämndens beslut expedieras till Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschef Vård och omsorg 

Verksamhetsutvecklare (handläggare av ärendet) 

Förvaltningsekonom 
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§ 7 Dnr 2022-000150 

Utökning av tjänst samordnare till Barnahus 

Fyrbodal. 

Sammanfattning av ärendet 

Barnahus är en verksamhet som finns tillgängligt för många kommuner i 

Sverige. Kommunerna erbjuds via Barnahus stöd och hjälp i ärenden där det 

förekommer våld, hedersvåld eller sexuella våld mot barn och unga. 

Barnahusen utbildar kommunen i våld och insatser mot våld, och har 

fördjupad kompetens i frågorna. I Barnahus Fyrbodal ingår tre olika filialer, 

Trollhättan, Åmål och Uddevalla. 

I Barnahusets lokaler i Uddevalla, hålls också barnförhör i våldsärenden av 

polis, med åklagare, BUP och socialtjänst på plats i angränsande 

medhörningsrum. Där ges myndigheter som är inblandade i våldsbrott mot 

barn möjlighet att samlas och barnen behöver inte upprepa det dom varit 

med om för varje myndighet som är inblandade vid brott mot barn. Varje 

vecka deltar representanter för samverkanskommunerna i samråd Barnhus då 

aktuella ärenden tas upp, för råd och stöd i handläggningen. Samordnaren 

håller i dessa möten och kommunernas chefer för utredning barn, får stöd 

hjälp och bistår andra med erfarenheter. 

Samordnarna finns också stödjer samverkanskommunerna med utbildning i 

våldsfrågor. De har också utbildning för förskolor och skolpersonal samt har 

även konsultativa kontakter med förskolor och skolor i dessa frågor.  

Munkedal är en av nio samverkanskommuner i Barnahus filial Uddevalla, 

tillsammans med Uddevalla, Lysekil, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Orust, Tjörn 

och Stenungssund, sedan 2017. Kostnaden för kommunerna är beräknad per 

invånare, så samtliga betalar lika summa per invånare till Barnahusets 

finansiering. 

I filial Uddevalla finns 1,0 samordnartjänst, för Barnahus. Ärendena från 

samverkanskommunerna ökar tidsmässigt, vilket gör att en utökning nu blivit 

aktuell för filialen i Uddevalla. Detta för att kunna upprätthålla det uppdrag 

som nationellt gäller för Barnahus i Sverige samt att kunna ha lika kvalité i 

hela Fyrbodalsområdet. I filial Trollhättan, som i samverkansområdet till 

invånarantal likvärdigt som Uddevallas filial, är samordnaransvaret fördelat på 

2,0 tjänster. 

Det är svårt att se hur IFO i Munkedal skall kunna få det stöd som Barnhus 

ger utan att ingå i Barnhus Fyrbodal. Ur ett barnperspektiv är det oerhört 

viktigt att ge barnet trygghet i de akuta förhörssituationerna, vad det gäller 

brott mot barn i det tvärprofessionella team som görs vid polisförhören på 

Barnahus. Det är av yttersta vikt att deltagande i Barnahus består.  
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Det Munkedals kommer att erbjudas fr.o.m 2023 vid utökning av tjänst är 

mer utbildning i insatserna vid våld och generell utbildning för förskola, skola 

om våldsbrott mot barn, hedersvåld och sexuellt våld.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-19 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att bevilja utökad kostnad i samband med utökning 

av tjänst med 1.0 tjänst samordnare i Barnahus, filial Uddevalla. 

Yrkande 

Karl-Anders Andersson (C), Linda Wighed (M), Regina Johansson (S), Jan 

Peterson (SD), Mathias Johansson (SD), Sabina Fremark (KD) och Malin 

Strömberg (V): yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) m.fl. yrkande 

om bifall till förvaltningens förslag och finner att att välfärdsnämnden beslutar 

enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att bevilja utökad kostnad i samband med utökning 

av tjänst med 1.0 tjänst samordnare i Barnahus, filial Uddevalla. 

 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef IFO för vidare befordran till Barnahus 

Förvaltningschef 

Enhetschefer IFO 

Förvaltningsekonom 
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§ 8 Dnr 2022-000151 

Utökning av tjänst Familjerådgivning 

Sammanfattning av ärendet 

Uddevalla, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil, har sedan 2013 

samverkat avseende en gemensam Familjerådgivning, med mottagningar i 

Uddevalla och Tanum.  Under 2022 har Färgelanda tagit initiativ till att vara 

ytterligare en samverkanskommun, vilket kommer att påbörjas 2023. 

Verksamhet:  

På Familjerådgivningen arbetar tre personer fördelat på två heltidstjänster. 

De är socionomer som också har vidareutbildning i psykoterapi. 

Familjerådgivningens lokaler finns i Tanum och i Uddevalla. Uddevalla utgör 

värdkommun och innehar chefsskapet för de anställda.  

Bakgrund:  

Sedan 1995 har lagstiftning funnits om att varje kommun i Sverige skall 

kunna erbjuda sina invånare Familjerådgivning. Syftet var att 

Familjerådgivarverksamheten skulle vara en förebyggande verksamhet 

tillgänglig för alla och att socialtjänsten i kommunerna skulle bära 

huvudmannaskapet.  

Sammanlagd folkmängd i de samverkande kommunerna är cirka 124 000.  

Uddevalla står för drygt halva kostnaden för Familjerådgivningen, utifrån att 

kostnaden beräknas per invånare. 

Aktuell situation:  

Vid möte 2022-11-22, med samtliga samverkanskommuner inbjudna, redogör 

aktuell enhetschef samt avdelningschef i Uddevalla kommun, om den stadigt 

ökande tillströmning av ärenden på Familjerådgivningen, vilket gör att för 

närvarande står drygt 50 par i kö för rådgivning. Det är en kötid som inte är 

förenlig med den gällande lagstiftning sedan 1995, 5 kap. § 3 SoL, om en för 

invånarna tillgänglig Familjerådgivning.  

I samband med lagens ikraftträdande fastställdes en riktlinje om att för att 

hålla god kvalité så krävs 1,0 tjänst/25 000 invånare. I den nuvarande 

situationen skall 2,0 tjänster möta ett upptagningsområde, som omfattar  

124 000 invånare.   

Bedömningen är att det kommer krävas 1,0 heltidstjänst utöver de 2,0 som 

nu finns, för att i första hand reducera kötiden och för att på sikt kunna 

tillgodose behovet av Familjerådgivning för invånarna i 

samverkanskommunerna.  

Behov av samtal på Familjerådgivningen behöver tillgodoses utifrån fler 

aspekter. Långa väntetider kan förorsaka att konflikter mellan parterna ökar.  

forts.  
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Ur ett barnperspektiv, är det oerhört viktigt att föräldrar som har bekymmer i 

sin vuxenrelation eller som står inför en separation, få möjlighet till 

rådgivande samtal om de så önskar. Utifrån barns bästa är det av yttersta 

vikt att konfliktfyllda relationer mellan vuxna minimeras, då konflikter mellan 

föräldrar alltid påverkar barn. Ur detta perspektiv kan Familjerådgivningen 

spela en avgörande roll.     

Att utöka till ytterligare en tjänst avhjälper det akuta behovet samt möjliggör 

större tillgänglighet på sikt. Uddevalla som är störst kommun och också är 

den kommun som har antalet hjälpta, kommer att bidra med 50 % av den 

tredje tjänsten, övriga kommuner enligt beräkningar per invånare. 

Beräkningsunderlag, vad kostnadsökningen innebär för varje 

samverkanskommun beräknat på invånarantal redovisas i bilaga.   

Bedömning:  

Det har varit en kort handläggningstid för denna utökning i de mindre 

kommunerna. Det första mötet var 2022-11-22. Då var redan Uddevalla klar 

med finansiering av sin del. Någon längre handläggningstid har inte funnits 

och inte heller en formell begäran av utökningen. Undertecknad enhetschef på 

IFO, ser dock inga andra möjligheter än att godkänna utökningen enligt 

kostnadsförslag.  

Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet som skall erbjudas 

invånarna i alla Sveriges kommuner. Att bygga upp en egen 

Familjerådgivning, med de sårbarheter det innebär och den tid det kommer 

att ta, är inte förenligt med det lagstadgade kravet.  Önskemål om 

fortlöpande information om hur kötider, personaltäthet och ekonomiska 

förutsättningar, kommer Munkedals kommun framöver önska kontinuerligt 

från värdkommunen Uddevalla.   

Bedömningen är att Munkedals kommun kommer att behöva bidra med sin 

del beräknat på antalet invånare, då alternativ inte finns och kommunen ingår 

i ett samverkansavtal med andra kommuner.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-12 

Bilaga: Kostnadsberäkning 

Samverkansavtal Familjerådgivning 2013-04-02  

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att bevilja utökad kostnad enligt upprättad 

fördelningsmodell i samband med utökning av 1,0 tjänst för samverkande 

Familjerådgivning mellan Uddevalla, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, 

Färgelanda och Munkedals kommuner.  

forts. 
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Yrkande 

Karl-Anders Andersson (C), Linda Wighed (M), Regina Johansson (S), Jan 

Peterson (SD), Sabina Fremark (KD), Malin Strömberg (V) och Mathias 

Johansson (SD): Yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) m.fl. yrkande 

om bifall till förvaltningens förslag och finner att att välfärdsnämnden beslutar 

enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att bevilja utökad kostnad enligt upprättad 

fördelningsmodell i samband med utökning av 1,0 tjänst för samverkande 

Familjerådgivning mellan Uddevalla, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, 

Färgelanda och Munkedals kommuner.  

 

Beslutet skickas till 

 

Avdelningschef IFO för vidare befordran till ansvarig gemensam 

familjerådgivning 

 

Förvaltningschef 

Enhetschefer IFO 

Förvaltningsekonom 
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§ 9 Dnr 2022-000136 

Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet 

(KPR) 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden ska besluta om arbetsordningen för det kommunala 

pensionärsrådet. Arbetsordningen är oförändrad sedan förra mandatperioden, 

och har sedan tidigare harmonierats med arbetsordningen för det Kommunala 

rådet för funktionshinderfrågor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-15 

Arbetsordning Kommunala pensionärsrådet 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att anta arbetsordning för Kommunala 

pensionärsrådet (KPR) 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag finner att att 

välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att anta arbetsordning för Kommunala 

pensionärsrådet (KPR). 

 

Beslutet skickas till 

Sekreterare KPR för vidare befordran till rådets medlemmar. 
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§ 10 Dnr 2022-000137 

Arbetsordning för Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor (KRF) 2023-2026 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden ska besluta om arbetsordningen för det Kommunala rådet 

för funktionshinderfrågor. Arbetsordningen är oförändrad sedan förra 

mandatperioden, och har sedan tidigare harmonierats med arbetsordningen 

för det Kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-15 

Arbetsordning Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att anta arbetsordning för Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor (KRF) 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag finner att att 

välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att anta arbetsordning för Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor (KRF). 

 

Beslutet skickas till 

Sekreterare KPR för vidare befordran till rådets medlemmar. 
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§ 11 Dnr 2022-000138 

Val av ordförande, ledamot och ersättare i 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) och 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) 

- 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

skall bestå av sex ordinarie ledamöter samt två ersättare i varje råd, som 

representerar respektive råds intresseorganisationer.  

Råden har gemensamma möten.  

Välfärdsnämndens ordförande ska vara ordförande i Pensionärsrådet och 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Välfärdsnämnden kan dock, via 

särskilt beslut, utse en ordinarie ledamot av välfärdsnämnden till ordförande.  

Välfärdsnämnden väljer också en av nämndens ledamöter eller ersättare till 

ledamot till råden, samt en ersättare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-01 

Förvaltningens förslag till beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att som ordförande i Kommunala pensionärsrådet 

och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor välja xx 

Välfärdsnämnden beslutar att som ledamot i Kommunala pensionärsrådet och 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor välja xx 

Välfärdsnämnden beslutar att som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 

och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor välja xx 

Yrkanden 

Jan Petersson (SD): föreslår Mathias Johansson (SD) som ordförande i KPR 

och KRF. 

 

Sten-Ove Niklasson (S): föreslår Regina Johansson (S) som ledamot i KPR och 

KRF. 

 

Jan Petersson (SD): föreslår Linda Wighed (M) som ersättare i KPR och KRF. 

forts. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan Peterssons (SD) yrkande och finner att 

att välfärdsnämnden beslutar att utse Mathias Johansson (SD) som 

ordförande i KPR och KRF. 

 

Ordförande ställer proposition på Sten-Ove Niklassons (S) yrkande och finner 

att att välfärdsnämnden beslutar att utse Regina Johansson (S) som ledamot i 

KPR och KRF. 

 

Ordförande ställer proposition på Jan Peterssons (SD) yrkande och finner att 

att välfärdsnämnden beslutar att utse Linda Wighed (M) som ersättare i KPR 

och KRF. 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att som ordförande i Kommunala pensionärsrådet 

och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor välja Mathias Johansson (SD). 

Välfärdsnämnden beslutar att som ledamot i Kommunala pensionärsrådet och 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor välja Regina Johansson (S). 

Välfärdsnämnden beslutar att som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 

och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor välja Linda Wighed (M). 

 

Beslutet skickas till 

Valda ledamöter 

Sekreterare KPR/KRF för vidare befordran till rådens medlemmar 
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