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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Kommunhuset Forum, onsdagen den 20 maj 2020, kl. 09.00- 13.30

Beslutande

Ulla Gustafsson (M)
Linda Wighed (M)
Karin Blomstrand (L)
Christoffer Wallin (SD)
Linn Hermansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Hans-Joachim Isenheim (MP)

Övriga närvarande

Clarie Engström, Avdelningschef IFO, Stöd §§ 24,
Josefine Fredriksson, förvaltningsekonom §§ 25, 26
Wivi-Anne Wiedemann, kvalitetsutvecklare § 29
Markus Fjellsson, sekreterare

Justeringen sker

Sekreterare

Digital justering onsdagen 27 maj kl. 10.00

Digital justering
………………………………………………………….
Markus Fjellsson

Ordförande

Digital justering
…………………………………………………………
Ulla Gustafsson (M)

Justerande

Digital justering
………………………………………………………….
Sten-Ove Niklasson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-05-20
§ 23
Fastställande av ärendelista / dagordning

Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den
turordning som föreslagits.
Förändring av föredragningslistan
Yrkande från Ulla Gustafsson (M):
§ 32 Initiativärende från Christoffer Wallin (SD) – Trygghetsboende i Munkedals
kommun, remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden – Lyfts ur då
förvaltningschefen vill närvara vid dragning på nästa möte.
§35 Information om möte mellan Välfärdsnämndens och
Samhällsbyggnadsnämndens presidier – Punkten handlar om information från
Samhällsbyggnadsnämnden i allmänhet, inte specifikt kring äldreboendet.
Initiativärenden:
Christoffer Wallin (SD):
1. Initiativärende om omfördelning av ram. (Dnr VFN 2020–86)
2. Initiativärende Äldreboende i Dingle (Dnr VFN 2020–87)
Behandlas som punkt 13 och 14.
Beslut
•

Justerandes sign

Välfärdsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan efter tillägg
(ändringar) enligt ovan.

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr VFN 2020–74

Lägesrapport om covid-19 i verksamheterna.
Sammanfattning
Förvaltningschefen ger en nulägeslägesrapport om hur eventuell spridning av
covid-19 i verksamheterna ser ut, samt åtgärder som vidtagits för att begränsa
smittspridningen.
Det finns konstaterad smitta på ett boende samt inom hemtjänsten.
Vilka boenden och vilka hemtjänstområden de drabbade bor, delges inte
beroende på patientsekretessen och kommunens storlek.
Provtagning av personal;
-under vecka 20 påbörjades provtagning av personal,
-26 personer tog prover förra veckan,
-3 konstaterades vara positiva men som uppvisar såpass milda symtom att de
under normala omständigheter skulle ha arbetat.
Förvaltningen har arbetat i stabsläge sedan 10 mars och det innebär en hård
belastning på förvaltningens tjänstemän som förbereder samt hanterar samtliga
frågor;
-planering av daglig drift med hög frånvaro. Behov av att dubbelt så många
personal kan komma med kort varsel,
-skyddsutrustning – tillgång – direktiv,
-orolig personal, brukare och anhöriga,
-provtagningar,
-planering av ny verksamhet (covidteam samt epidemienheten)
-ökad rekrytering av timanställda.
Ökad press och en hård belastning för vårdpersonal som innebär;
-oro för att bli smittad och för att smitta andra,
-hög frånvaro bland kollegor,
-oroliga brukare och oroliga anhöriga,
-förändrade arbetstider,
-nya direktiv – snabba förändringar,
-ökad arbetsbelastning på grund av direktiv om social distansering.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens information.
Beslut
*

Välfärdsnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till:
Registrator VFN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 884692
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§ 25

Dnr VFN 2020–12

Välfärdsnämndens delårsbokslut till och med april 2020
Sammanfattning
Välfärdsnämndens resultat för perioden januari - april uppgår till -638 tkr.
Årsprognosen visar på ett negativt resultat om -5 900 tkr.
Utfallet för investeringar januari – april uppgår till 1 170 tkr. Prognosen är att
3 505 tkr av den totala investeringsbudgeten på 3 505 tkr kommer förbrukas.
Välfärdsförvaltningen har tagit sig an samtliga fyra av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål. Bedömningen är att ett verksamhetsmått är delvist uppfyllt och
tre är ej uppfyllt.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-05-13
Delårsbokslut välfärdsnämnden april 2020
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärden beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut per april med
verksamheternas åtgärder för budget i balans.
*

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna planerade investeringar.

Yrkande
SD-Gruppen: Godkänner upprättat delårsbokslut per april.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och SD-gruppens
yrkande och finner att välfärdsnämnden antar förvaltningens förslag.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut per april
med verksamheternas åtgärder för budget i balans.

*

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna planerade investeringar.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr VFN 2020–13

Välfärdsnämndens budget 2021 med plan 2022–2023
Sammanfattning
Ram drift/investering;
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram. Nämnden kommer utöver
preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och för
genomförda investeringar inom godkänd ram.
Nämndens preliminära ram för 2021 är 267 638 tkr och innebär en minskad ram
med 6 000 tkr. I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt
också en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram.
Den upprättade investeringsplanen på 1 300 tkr avser 150 tkr för arbetstekniska
hjälpmedel, 950 tkr för gemensamma inventarier, 100 tkr för larm samt 100 tkr
för verksamhetssystem.
Verksamhetsmål;
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–2023 har
fyra verksamhetsmål med mått tagits fram. Målen utgår från nämndens ansvar
och uppdrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-05-11
Välfärdsnämndens budget 2021 med plan 2022-2023
Information enligt MBL § 19 2020-05-05 samt MBL § 11 2020-05-11
Synpunkter från SPF Seniorerna Munkedalsbygden 2020-05-18
Synpunkter från Funktionsrätt Munkedal, 2020-05-17
Synpunkter från Gerd Berg (KPR), 2020-05-19
Synpunkter från PRO Munkedal, 2020-05-19
Förvaltningens förslag till beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2021
plan 2022–2023 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad
investeringsplan.

*

Välfärdsförvaltningen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och
mått för 2021.

Yrkande
SD-gruppen: Återremittering av budget för att se över ytterligare alternativ till
besparingsåtgärder utöver nedläggning av Ekebacken.
Fredrik Olsson (KD): Yrkar till förmån för SD-gruppens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och SD-gruppens
yrkande och finner att välfärdsnämnden antar SD-gruppens yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar att återremittera Budget 2021 plan 2022–2023
för att se över ytterligare alternativ till besparingsåtgärder utöver
nedläggning av Ekebacken.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 884692
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§ 27

Dnr VFN 2020–43

Tillsynsrapport enligt alkohollagen år 2019
Sammanfattning
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsar alkoholens
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 8 kapitel ger
tillståndsmyndigheter rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljning av
alkoholdrycker. All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt
att skador i möjligaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får
endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i
ordning och nykterhet inte föreligger eller att särskild risk för mänskors hälsa
inte uppstår. Som ett särskild skydd för ungdomen finns dessutom
åldersgränser.
Enligt alkohollagen är det kommunen samt polismyndigheten som har det
direkta ansvaret för tillsynen i kommunen. Länsstyrelsen i sin tur är
tillsynsmyndighet för kommunen. I Munkedals kommun har Välfärdsnämnden
ålagts att sköta tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. Avdelning
Individ- och familjeomsorg samarbetar med Lysekils kommun om gemensam
alkoholhandläggare för kommunerna. Målet är att alla krogar och restauranger
ska få minst ett tillsynsbesök. Urvalet av serveringsställen sker i första hand
genom deras popularitet samt omsättning. Tillsynen genomförs på dag och
kvällstid.
Under år 2019 fanns 10 registrerade restauranger med serveringstillstånd inom
Munkedals kommun samt 10 försäljningsställen avseende folköl.
Alkoholhandläggaren genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året
2019 med sammanlagt 11 tillsynsbesök avseende restauranger med
serveringstillstånd samt 10 tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning.
Inga anmärkningar har uppdagats vid tillsynsbesöken.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggarens redovisning 2020-03-03
Förvaltningens förslag till beslut
*

Välfärdsnämnden godkänner tillsynsrapporten 2019.

Beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna tillsynsrapporten för år 2019.

Beslutet expedieras till:
Alkoholhandläggare
Avdelningschef IFO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr VFN 2020–54

Kvalitets- och verksamhetsberättelse 2019
Sammanfattning
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen beskriver förvaltningens
kvalitetsarbete under föregående kalenderår. I berättelsen beskrivs hur arbetet
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
och patientsäkerhetsarbete har bedrivits under 2019.
Vårdgivaren ska enligt patienssäkerhetslagen PSL 2010:659 senast den 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, där strategier, mål och resultat
av arbetet med att förbättra patientsäkerheten redovisas.
Förvaltningen har som mål att inför 2020 års kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse tydliggöra strukturen för att implementera
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) på verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas och verksamhetsutvecklarens
tjänsteskrivelse 2020-03-01 och rapport 2020-03-04
Förvaltningens förslag till beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar att notera rapportering av 2019 års kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelse.

Beslut
*

Välfärdsnämnden beslutar att notera rapporteringen av 2019 års kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelse.

Beslutet expedieras till:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Verksamhetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr VFN 2020–47

Uppdrag från kommunfullmäktige – utreda bakomliggande orsaker till
hög sjukfrånvaro
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2019-11-25 § 132, i ärendet ”kommunens mål och
resursplan”, välfärdsnämnden i uppdrag att kartlägga bakomliggande faktorer till
den omfattande sjukfrånvaron.
Välfärdsförvaltningen har sett över bakomliggande faktorer till den omfattande
sjukfrånvaron utifrån ett makroperspektiv och utifrån de verksamhetssystem där
sjukfrånvaron rapporteras och satt det i relation till den OSA-enkät
(organisatorisk och social arbetsmiljöenkät) som anställda besvarar en gång per
år.
Med avstamp i den forskning som finns kring sjukfrånvaro så framträder en
komplex bild, sjukfrånvaron i Sverige svänger kraftigt över tid, motsvarande
svängningar i hälsa och arbetsmiljö går inte att utläsa av statistik eller forskning.
Trots det framhålls arbetsmiljön som den enskilt största förklaringen i perioder
av ökad sjukfrånvaro. Eftersom det rör sig om stora kostnader för arbetsgivaren
samt har inverkan på personalens välbefinnande så är det en angelägen fråga.
Arbetsgivaren behöver göra det som går för att sänka sjuktalen.
Slutsatsen är att det krävs olika insatser från flera håll för att sänka sjuktalen
samt att vi bättre nyttjar de verktyg som står till vårt förfogande för att vända
trenden. Allt ifrån att börja arbetet med heltid som norm, att utbilda chefer i sitt
ledarskap, lyfta fram de rutiner som finns för hur sjukfrånvaron hanteras, samt
att nyttja de resurser som finns att tillgå i form av HR-avdelning och
företagshälsovård.
Beslutsunderlag
Verksamhetsutvecklares tjänsteskrivelse 2020-03-05
Verksamhetsutvecklares utredning 2020-03-05
Välfärdsförvaltningens årsbokslut 2019-sjukstatistik
Förvaltningens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron.

Yrkande
Sten-Ove Niklasson (S) Yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef
Verksamhetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr VFN 2020–50

Uppdrag från kommunfullmäktige – Översyn och analys av
dokumentationskrav
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 132 att barn- och
utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag.
I samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av kraven och
även ifrågasätta dagens tillämpning.
Myndighetsutövningen hos Individ- och familjeomsorg och Bistånd tillämpar de
riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram gällande dokumentation och
handläggning. Kontroll av dokumentationen sker två till fyra gånger per år för
varje handläggare. När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort
granskningar av dokumentationen följer de socialstyrelsens rekommendationer,
deras bedömning har varit att dokumentationen i Munkedals kommun är bra,
dock kan det i vissa fall behövas dokumenteras mer då det handläggarna faktiskt
utfört är mer än det som kan utläsas i akt.
Förvaltningen redovisar områden där lagstyrda dokumentationskrav kan
förenklas genom digitala lösningar och andra åtgärder, så som;
nytt verksamhetssystem, taligenkänning, Barnsam, administrativt stöd,
resurser vid implementering av nytt system samt BBIC (barnets behov i
centrum), processvägledning för utförarna kring dokumentation, tätare
uppföljning i alla verksamheter kring dokumentation och en App till telefonen för
dokumentation.
Enligt särskilda konsekvensbeskrivningar görs bedömningen:
att välja digitala verktyg för att effektivisera dokumentation kommer en kostnad
som konsekvens, likaså att ha administrativt stöd. Dock kan det i förlängningen
leda till ett effektivare arbete, att medarbetare får en bättre arbetsmiljö och det
bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.
Att använda ”Barnsam” ses i linje med Barnkonventionen då barnet bättre kan
komma till tals i barnsamtalen och att fylla i ansikten är igenkännbart för barn.
Beslutsunderlag
Avdelningschef IFO/Stöd och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-03-09

Förvaltningens förslag till beslut
*

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av
dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen.

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 884692
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Välfärdsnämndens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av
dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef välfärd
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 884692

Sida

11(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Sida

12(19)

Sammanträdesdatum

2020-05-20
§ 31

Dnr VFN 2020–52

Uppdrag från kommunfullmäktige – Översyn och resursoptimering av
arbetsuppgifter
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 135 att samtliga förvaltningar
kritiskt skall granska respektive organisation för att identifiera arbetsuppgifter
som kan förenklas eller elimineras. Bakgrunden är de ekonomiska utmaningarna
som Munkedals kommun står inför och som innebär att förvaltningarnas arbete
bedrivs effektivt och med bibehållen kvalitet.
Välfärdsförvaltningen arbetar löpande med att identifiera arbetsuppgifter som
kan förenklas och elimineras. Flera processer är igång och syftar till att skapa en
mer effektiv verksamhet. Det är ett kontinuerligt arbete som pågår under hela
året och som skall bidra till att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.
Flera av de arbetsuppgifter som identifierats kan verkställas med hjälp av
digitala lösningar. Digitala lösningar fordrar ekonomiska resurser och för att lösa
delar av kostnaden ämnar förvaltningen att söka riktade statsbidrag samt
ansöka om projektmedel.
Förvaltningen har identifierat och redovisar arbetsuppgifter som har
eliminerats/förenklats eller som kan elimineras/förenklas i framtiden.
Genom att eliminera eller förenkla arbetsuppgifter är slutsatsen att det kan vara
kostnadsminskning, men man ska beakta att licenskostnader för digitala system,
moduler till dessa samt digital utrustning uppgår till höga kostnader.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-03-05
Förvaltningens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens
redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller
elimineras.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens
redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller
elimineras.
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr VFN 2020–64

Initiativärende från Christoffer Wallin (SD) – Trygghetsboende i
Munkedals kommun, remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden –
UTGÅR (se §23)
Sammanfattning
Välfärdsnämnden remitterade 2019-12-18 § 98 ärendet till
Samhällsbyggnadsnämnden ”i syfte att ta fram förslag på mark/eller befintliga
fastigheter i våra kommundelar som lämpar sig att bygga
trygghetsboenden/BGT-boenden”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt ovanstående möjligheter i de
olika kommundelarna. Den sammantagna slutsatsen efter utredning är att
prioritera trygghetsboende i Munkedals Centrum och inleda diskussioner med
Munkbo AB om möjligheten att inrätta trygghetsboende på Centrumtorget 4 och
Centrumvägen 5. Dessa lägenheter är till väsentliga delar handikappanpassade
och bedöms av SBF som den mest lönsamma lösningen då boendet succesivt
kan inrättas i redan befintligt bostadsbestånd.
SBF bedömer att kostnaderna för att inrätta Ekebacken till ett trygghetsboende
behöver en vidare utredning.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-17 § 14 att godkänna
Samhällsbyggnadsförvaltningen utredning av trygghetsboenden/BGT-boenden
och överlämna den till välfärdsnämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef välfärds tjänsteskrivelse 2020-02-28
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-14 § 14
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete
med Munkbo AB inrätta en alternativ boendeform på Centrumtorget 4 och
Centrumvägen 5. Välfärdsnämnden ger även förvaltningen i uppdrag att i
samråd med Munkbo AB utreda alternativ till verksamhet som kan bedrivas
på Ekebacken med syfte att kunna flytta ur externt hyrda lokaler.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef välfärd
Förvaltningschef Samhällsbyggnad
Fastighetschef
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§ 33

Dnr VFN 2020–15

Redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
november.
Planeringen var att välfärdsnämnden i sitt möte 2020-03-19 skulle behandlat
ärendet så redovisningen kunde överlämnas till kommunfullmäktiges möte i
april. Då välfärdsnämndens möte ställdes in på grund av covid19, har
redovisningen inte kunnat inlämnats tid till kommunfullmäktige.
Begärd redovisning över motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt
av välfärdsnämnden är upprättad i bilaga.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse och redovisning 2020-04-30
Förvaltningens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef
Nämndsekreterare VFN
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§ 34

Dnr VFN 2020–21

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4, att anta nämndens
delegationsordning, samt att beslut fattade enligt välfärdsnämndens
delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande möte.
Därefter har nämnden vid två tillfällen gjort tillägg och ändringar som införts i
delegationsordningen.
2020-04-23 § 19 reviderade välfärdsnämnden sin delegationsordning, främst
gällande förordnanden.
Det innebär att anmälda delegationsbeslut för april månad avser två
delegationsordningar, antagna 2019-01-10 § 4 och 2020-04-23 § 19.
Upprättad redovisning visar Välfärdsförvaltningens anmälda delegationsbeslut
under perioden 2020-04-01 – 2020-04-30.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens och nämnsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-05-11 och
förteckning över beslut fattade i april 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under
perioden 2020-04-01 – 2020-04-30
Beslut
*
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beslutet expedieras till:
Registrator VFN
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§ 35

Dnr VFN 2020-

Information om möte mellan Välfärdsnämndens och
Samhällsbyggnadsnämndens presidier
Sammanfattning
Välfärdsnämnden och Samhällsbyggnadsnämndens presidier har träffats för att
diskutera kring byggnation och olika projekt. De har även haft kontakt med
företag som är intresserade av att bygga äldreboenden.
Kommunstyrelsen ordförande har initierat en utredning av kommundirektören
om konsekvenser av en rivning av Herrgården samt utbyggnad av Allégården.
Beslutsunderlag
Presidiets information
Beslut
*

Välfärdsnämnden noterar informationen.

Expediering
Välfärdsförvaltningen
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§ 36
Dnr: VFN 2020–86
Initiativärende om omfördelning av ram.
Försörjningsstöden ökar i kommunen pga många olika faktorer. Detta måste det
arbetas med mycket hårdare. Förvaltningen har lagt som utökningsförslag 2021
om att tillsätta 2 st tjänster för att arbeta med detta.
Men vi vill prioritera detta nu!
Vi vill se över om det går att omprioritera inom nämndens ram för detta.
Sverigedemokraterna föreslår Välfärdsnämnden:
Att Se över förutsättningarna för att omprioritera inom ram för att börja
rekrytering av dessa två tjänster 2020.
Yrkande
En enig nämnd: Yrkar på att Välfärdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja rekrytering av dessa två tjänster under 2020. Detta är
självfinansierande eftersom det kommer att leda till att fler personer som idag
uppbär försörjningsstöd kommer att komma snabbare i arbete.
Beslut:
• Välfärdsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja
rekrytering av dessa två tjänster under 2020. Detta är självfinansierande
eftersom det kommer att leda till att fler personer som idag uppbär
försörjningsstöd kommer att komma snabbare i arbete.
Expediering
Välfärdsförvaltningen
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§ 37

Dnr VFN 2020–87

Initiativärende Äldreboende i Dingle
Äldreomsorgen i Munkedals kommun är inne i viktig fas för hur den framtida
äldreomsorgen skall vara utformad i kommunen. Vi vill skapa en äldreomsorg
som är attraktiv för personal att söka sig till och att våra brukare känner att de
får en trygg ålderdom. Vi anser att ett nytt äldreboende är en viktig strategisk
bit i detta arbetet.
Sverigedemokraterna föreslår Välfärdsnämnden
Att Förvaltningen får i uppdrag att påskynda beställningen av ett nytt
äldreboende i Dingle.
Att Beställning av nytt äldreboende i Dingle skall tas av välfärdsnämnden senast
december 2020.
Yrkande
SD-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Fredrik Olsson (KD), Maria Sundell (S):
yrkar bifall.
Regina Johansson (S): Yrkar avslag för att invänta äldreomsorgsplanen.
Karin Blomstrand (L), Linda Wighed (M), Sten-Ove Niklasson (S): bifall till
Regina Johanssons förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Initiativsärendets förslag och Regina
Johanssons (S) m.fl. yrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar att besluta
enligt Regina Johanssons yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas.
Reservationer
Propositionsordning
Ordföranden ställer frågan om välfärdsnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst: för Initiativärendets förslag
Nej-röst: för Regina Johanssons m.fl. yrkande
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Ledamöter
Linda Wighed (M)
Karin Blomstrand (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Ulla Gustafsson(M) ordf.
Resultat

Ja

X
X
X

X
X
X
6

Nej
X
X

Avstår

X
X

X
5

Omröstningsresultat
Med 6 antal röster för initiativärendets förslag och 5 antal röster för Regina
Johanssons m.fl. förslag, beslutar välfärdsnämnden bifalla Initiativärendets
förslag.
Reservation
Regina Johansson (S), Karin Blomstrand (L), Linda Wighed (M), Sten-Ove
Niklasson (S)
Beslut
• Välfärdsnämnden beslutar att Förvaltningen får i uppdrag att påskynda
beställningen av ett nytt äldreboende i Dingle.
• Välfärdsnämnden beslutar att Beställning av nytt äldreboende i Dingle skall
tas av välfärdsnämnden senast december 2020.
Expediering
Välfärdsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 884692

Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

MARKUS FJELLSSON

Titel

Sekreterare

Datum & Tid

2020-05-26 15:28:42 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_06943c11d7966d195f7b2018a5a78d5341

Namn

Sten-Ove Niklasson

Titel

ledamot

Datum & Tid

2020-05-26 16:59:01 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706267770)

Identifikations-id

c62ba34649d648a2aea35ed85cf9a43a

Namn

ULLA GUSTAFSSON

Titel

Ordförande

Datum & Tid

2020-05-26 23:12:25 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_08b25de2ab07db0d35f6a6c32379e39089

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-05-26 23:12:32 +02:00
Ref: 884692
www.comfact.com

Validera dokumentet | Användarvillkor

Signatursida 1 av 1
ProSale Signing Referensnummer: 884692

