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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 december 2019,  
kl. 09.00-14.20 
 

Beslutande Johnny Ernflykt (M) 
 Linda Wighed (M) 
 Inger Nilsson (M) för Glenn Hammarström (M)  

Christoffer Wallin (SD) 
 Mathias Johansson (SD) 
 Terje Skaarnes (SD) för Linn Hermansson (SD) 
 Regina Johansson (S)  

Sten-Ove Niklasson (S) 
 Maria Sundell (S) 
 Karl-Anders Andersson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) för Fredrik Olsson (KD)  

 
  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Louise Skaarnes (SD)  
Sophie Bengtsson (S)  
Erik Färg (S) 

  
  
  
Övriga närvarande Catarina Dunghed, förvaltningschef välfärd  

 Linn Karlsson, folkhälsostrateg § 92 
 Josefine Fredriksson, förvaltningsekonom §§ 93-97 
 Linda Ökvist, sekreterare 

Emma Torén, facklig företrädare, Vision §§ 93-97 
  
  
  
Utses att justera  Inger Nilsson (M) 
Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum onsdagen den 18 december, kl. 14.30 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 91-101 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

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

§ 91 
 
Fastställande av ärendelista / dagordning 
 
Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den 
turordning som föreslagits. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 92 
 
Information om CAN-drogvaneundersökning år 2019 i Munkedal 
 
Munkedals kommuns folkhälsostrateg informerar om den drogvaneundersökning 
som utförts bland elever i årskurs 9 i Munkedal och gymnasieskolans elever i 
årskurs 2 under 2019. Undersökningen görs vart tredje år och jämförelser har 
gjorts med tidigare undersökningar. 
 
Beslut 
 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 93 Dnr VFN 2019-58 
 
Välfärdsnämndens detaljbudget 2020 plan 2021-2022 samt 
verksamhetsplan 
 
Sammanfattning 
I maj beslutade välfärdsnämnden om förslag till budget 2020 plan 2021–2022. 
Nämndens budgetskrivelse redovisar förslag till ekonomisk ram för drift- och 
investeringsbudget. Nämnden har konsekvensbeskrivit ramens påverkan på 
verksamheten. Nämnden har även under våren arbetat fram verksamhetsmål 
och mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.  
Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade 
förändringarna som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som tilldelats 
samt upprättat verksamhetsplaner utifrån nämndens satta verksamhetsmål.  
 
I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen 
har fördelats ut på förvaltningens verksamheter och de verksamhetsplaner man 
kommer arbeta utifrån. Denna detaljbudget är en sammanfattning av nämndens 
fastställda budget för 2020. 
 

Ram drift och investering 
Välfärdsnämndens ekonomiska ram är 276 169 tkr fördelad på verksamheter. 
Nämndens investeringsram är 800 tkr och är fördelad på projektnivå.  

Verksamhetsplaner 
Förvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån nämndens 
verksamhetsmål och mått och kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomen/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-12-03 
Budgetskrivelse VFN detaljbudget 2019-12-03 
Välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna fördelning av nämndens 

budgetram 2020 per verksamhet. 
 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner 

2020. 
 
Yrkande 
Regina Johansson (S): Att stryka besparingen på syn- och hörselinstruktör då 
det inte är en besparing. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP), Sten-Ove Niklasson (S), Karl-Anders Andersson 
(C) och Maria Sundell (S): Bifall till Regina Johanssons (S) yrkande. 
 
Christoffer Wallin (SD): Att flytta 1,9 mnkr från ”HVB vård barn och unga” till 
”Ekonomiskt bistånd”. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Forts § 93 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP) och Christoffer Wallin (SD): Att nämndens 
ordförande och förvaltningen får i uppdrag, att via sina nätverk, ta kontakt med  
kringliggande kommuner för att se möjligheter till eventuellt samarbete kring 
tjänst som syn- och hörselinstruktör. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) yrkande och finner att 
välfärdsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) ändringsyrkande om 
att flytta 1,9 mnkr från ”HVB vård barn och unga” till ”Ekonomiskt bistånd” och 
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) och Hans-Joachim 
Isenheims (MP) tilläggsyrkande om att nämndens ordförande och förvaltningen 
får i uppdrag, att via sina nätverk, ta kontakt med kringliggande kommuner för 
att se möjligheter till eventuellt samarbete kring tjänst som syn- och 
hörselinstruktör och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna fördelning av nämndens 

budgetram 2020 per verksamhet men ändringen att flytta 1,9 mnkr från 
”HVB vård barn och unga” till ”Ekonomiskt bistånd”. 

 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner 

2020. 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att ge nämndens ordförande och förvaltningen i 

uppdrag, att via sina nätverk, ta kontakt med kringliggande kommuner för 
att se möjligheter till eventuellt samarbete kring tjänst som syn- och 
hörselinstruktör 

 
Reservation 
S-gruppen och C-gruppen enligt skriftlig reservation. 
 
Expedieras 
Controller 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef 
Verksamhetsutvecklare 
Processutvecklare  



VFN 2019-12-18 § 93: Detaljbudget 
 
Skriftlig reservation från S och C 
 
Reservation till förmån för eget yrkande. Beslutet om indragning av syn- och 
hörselinstruktör är inte en verklig besparing utan kan leda till ökade kostnader för 
omsorgsverksamheterna. Dessutom kan indragningen leda till minskad självständighet, 
livskvalitet och delaktighet i samhället för invånare med funktionsvariation, en grupp som 
redan kommer att vara extra utsatt sett till den ytterligare besparingen på 2.3 miljoner 
som ålades nämnden när kommunfullmäktiges budget togs 2019-11-25. Denna 
besparing kommer troligen att leda till en minskad kvalitet i verksamheterna, vilket 
drabbar våra invånare och kan leda till ökade kostnader för kommunen i framtiden. Vi 
anser att Munkedals kommun behöver lösa tillhandahållandet av syn- och 
hörselinstruktör även om omkringliggande kommuner inte vill dela på en tjänst.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 94 Dnr VFN 2019-58 
 
Resursfördelning av personalkostnader inom särskilt boende 
 
Sammanfattning 
Finns en målsättning att få en jämnare resursfördelning av personaltätheten i de 
olika äldreboenden och boendeformerna. I dag finns ett behov av att fördela 
resurserna på ett mer likvärdigt sätt utifrån den verksamhet som bedrivs. 
  
Från och med 2020 har Munkedals kommun 54 demensplatser, samtliga på 
Allégården, med en täthet på 0,69 motsvarar det 37,2 årsarbetare. 
 
Antal korttidsplatser uppgår till 14 stycken, samtliga på Dinglegården. En 
personaltäthet om 0,66 ger 9,24 årsarbetare. 
  
Antalet somatiska platser kommer variera under 2019 efter det beslut om 
nedläggning av halva Ekebacken. 2019 har Munkedal 68 stycken somatiska 
boendeplatser. Målet 2020 är att minska dessa till 51 platser.  
 
Hur resursfördelningen inför verksamhetsår 2020 ser ut samt hur resurserna är 
omfördelade från 2019 över de olika enheterna framkommer i handlingarna 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomen/förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-12-03 
Bilaga: Resursfördelning (ersättningsmodell) av personalkostnader inom särskilt 
boende 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att personaltätheten per boendeplats i 

Munkedals kommun skall vara följande: 
- 0,69 årsarbetare per boende inom demensboende. 
- 0,62 årsarbetare per boende inom somatiskt boende.  
- 0,66 årsarbetare per boende inom korttidsboende. 

 
Yrkande 
Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att personaltätheten per boendeplats i 

Munkedals kommun skall vara följande: 
- 0,69 årsarbetare per boende inom demensboende. 
- 0,62 årsarbetare per boende inom somatiskt boende.  
- 0,66 årsarbetare per boende inom korttidsboende. 

 
 
Expedieras 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Avdelningschef vård och omsorg 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 95 Dnr VFN 2019-58 
 
Information om tidsplan för ekonomiska åtgärder 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ger en lägesrapport över åtgärder inför budget 2020 samt 
åtgärder gällande uppdrag från kommunfullmäktige att sänka kostnaderna till 
nivå med jämförbara kommuner 
 
Åtgärder för en budget i balans 2020 omfattar serviceinsatser inom hemtjänst, 
minskad administration inom förvaltningen, omorganisation av enhetschefer 
inom förvaltningen, indragning av syn- och hörselinstruktör, minskade antal 
platser på Ekebacken samt översyn av avtal med Ung omsorg. 
 
Åtgärder för att sänka kostnader till nivå med jämförbara kommuner omfattar 
att inrätta boendealternativ för äldre, revidera riktlinjer för biståndsbedömning, 
att anpassa kvalitetsnivåer inom hemtjänsten, att minska antalet platser inom 
SÄBO samt att titta på hemmaplatslösningar och ändrade arbetssätt inom IFO. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens muntliga information. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att notera informationen. 
 
 
Expedieras 
Akten  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 96 Dnr VFN 2019-152 
 
Uppföljning av internkontrollsplaner 2019 för välfärdsnämnden 
 
Sammanfattning 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska 
kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
För 2019 har internkontrollplaner antagits 2018-12-12 § 249 med totalt tre 
kontrollområden.  
 
1. Undernäring hos äldre boende på Särskilt boende 
2. Kvalité i myndighetsbeslut 
3. Kvalité i utförardokumentation 
 
Utöver nämndens kontrollplan finns tre kommunövergripande granskningar som 
genomförts av den administrativa enheten.  
 

1. Verkställighet av nämndens fattade beslut 
2. Följsamhet av delegationsordningen 
3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar 

 

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd. 
 
Återrapportering 

Av återredovisningen nämndens de sex granskningsområden framgår det att ett 
inte fungerar. Kontrollområde undernäring hos äldre har inte kontrollerats på 
grund av att verksamheten haft under året omorganisation och vakanser. 
Kontrollområdet kommer att granskas under 2020 och tas med i 
internkontrollplanen 2020. Övriga som fungerat eller behöver utvecklas har 
förslag till åtgärd givits. 
 
Beslutsunderlag 
Controller/förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2019-12-03 
Redovisning internkontroll 2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna återrapportering av 

internkontrollarbetet för nämndens verksamheter för 2019. 
 
* Välfärdsnämnden noterar återrapportering av internkontrollarbetet för de 

kommunövergripande granskningarna inom nämndens verksamhet 2019 
 
Beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna återrapportering av 

internkontrollarbetet för nämndens verksamheter för 2019. 
 
* Välfärdsnämnden noterar återrapportering av internkontrollarbetet för de 

kommunövergripande granskningarna inom nämndens verksamhet 2019 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Forts § 96 
 
Expedieras 
Kommunrevisionen 
Controller 
Förvaltningschef 
Kvalitetsutvecklare 
Avdelningschefer välfärdsförvaltningen  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 97 Dnr VFN 2019-120 
 
Internkontrollsplan år 2020 för välfärdsnämnden 
 
Sammanfattning 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. 
I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas 
upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 
grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom 
innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för Välfärdsnämndens 
verksamhet avseende år 2020 utifrån en risk och 
väsentlighetsanalys/bedömning.  
Sammanlagt har tre kontrollområden föreslagits. 
 

• Undernäring hos äldre boende på Särskilt boende 
• Hantering av privata medel 
• Delegation av HSL-uppgifter, följsamhet av rutinen 

 
Utöver nämndens kontrollplan finns tre kommunövergripande granskningar som 
genomförs av den administrativa enheten.  
 

• Verkställighet av nämndens fattade beslut 
• Följsamhet av delegationsordningen 
• Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar 

 

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd. 
 
Avrapportering till Kommunstyrelsen kommer att ske vid bokslutsdialogsmötet i 
februari -2021 då nämndernas presidier avrapporterar nämndens beslutade 
förslag till internkontrollplan 
 
Beslutsunderlag 
Controller/förvaltningschefs tjänsteskrivelse 2019-12-03 
Internkontrollplan år 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna upprättat förslag till 

internkontrollplan 2020 för verksamheter inom Välfärdsnämnden. 
 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C): att de två sista punkterna från internkontrollplanen 
2019 gällande kvalitet i myndighetsbeslut samt kvalitet i 
utförardokumentation följer med till internkontrollplanen för 2020. 
 
Regina Johansson för S-gruppen samt Christoffer Wallin (SD): Bifall Karl-Anders 
Anderssons (C) yrkande. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Forts § 97 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Karl-Anders Anderssons (C) tilläggsyrkande 
välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna upprättat förslag till 

internkontrollplan 2020 för verksamheter inom välfärdsnämnden, med 
tillägg att de två sista punkterna från internkontrollplanen 2019 gällande 
kvalitet i myndighetsbeslut samt kvalitet i utförardokumentation följer med 
till internkontrollplanen för 2020. 

 
 
 
Expedieras 
Kommunrevisionen 
Controller 
Förvaltningschef 
Kvalitetsutvecklare 
Avdelningschefer välfärdsförvaltningen   
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 98 Dnr VFN 2019-64 
 
Initiativärende från Christoffer Wallin (SD) – uppdrag att utreda 
möjligheterna att inrätta trygghetsboenden/serviceboenden i varje 
kommundel. 
 
Sammanfattning 
Trygghetslägenheter står som ett samlingsnamn för att beskriva boendeformer 
som riktar sig till äldre personer, lokalt kan de heta seniorlägenheter, 
äldrelägenheter eller trygghetslägenheter. Om kommunen har satt ett krav på 
att lägenheten ska vara biståndsbedömd så går de under namnet Bostäder med 
god tillgänglighet (BGT), biståndsbedömt trygghetsboende eller särskilt boende 
för äldre. Det finns inget som talar emot att erbjuda olika former av 
trygghetsboende, där en del av beståndet ställer t ex. ålderskrav för att kunna 
skriva upp sig på en kölista till lägenheten, medan en del av beståndet 
biståndsbedömds. Fördelen med BGT är att de inte uteslutande riktar sig till 
äldre även om de är den primära målgruppen. 
 
Gemensamt för så kallade trygghetslägenheter är att: 

• De riktar sig till personer över 65 år 
• Det finns tillgång till gemensamhetslokaler för aktiviteter, samvaro eller 
• gemensamma måltider 
• Det finns tillgång till personal dagligen 
• Fördelning av lägenheter via reguljärt kösystem 

 
Gemensamt för biståndsbedömda trygghetslägenheter eller BGT är att: 

• De riktar sig till personer i behov av insatser från t ex. hemtjänsten 
• Det finns tillgång till gemensamhetslokaler för aktiviteter, samvaro eller 
• gemensamma måltider 
• Det finns tillgång till personal vid behov 
• Lägenheten tilldelas efter biståndsbeslut 

 
Att erbjuda äldre personer trygghetsboende i kommunen är ett sätt för äldre att 
kunna bo kvar hemma längre och känna sig trygga i sin bostad och fördröja en 
flytt till ett vård- och omsorgsboende.  
En genomgång har visat att det är möjligt att tillgänglighetsanpassa redan 
befintliga bostäder i tre av kommunens fyra delar och därtill förmodligen möjligt 
att söka medel för ny- och ombyggnation från Boverket för detta ändamål. 
Forskningen visar att äldre personer gärna bor kvar nära sin tidigare bostad och 
inte väljer att flytta långt. Detta talar för att tillhandahålla trygghetslägenheter i 
varje kommundel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28. 
Utredning kring trygghetsboende för äldre i varje kommundel, daterad 2019-11-
28. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättad utredning av möjligheten 

att inrätta trygghetsboende/serviceboende i Munkedals kommundelar, 
enligt välfärdsnämndens beslut 2019-03-26 § 26. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Forts § 98 
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): Att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden i 
syfte att ta fram förslag på mark och/eller befintliga fastigheter i våra 
kommundelar som lämpar sig att bygga trygghetsboenden/BGT-boenden. 
 
Regina Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
förvaltningen får i uppdrag att snarast inleda samtal med Munkbo AB i syfte att 
kunna använda Centrumvägen 4 som trygghetsboende samt se över hur 
bemanningen ska lösas. Återrapport till välfärdsnämnden senast i mars 2020. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) tilläggsyrkande och 
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) tilläggsyrkande och 
finner att välfärdsnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och välfärdsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Att bifalla Regina Johanssons (S) tilläggsyrkande. 
Nej-röst: Att avslå Regina Johanssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Omröstningslista 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Johnny Ernflykt (M)  x  
Linda Wighed (M)  x  
Inger Nilsson (M)  x  
Christoffer Wallin (SD)  x  
Mathias Johansson (SD)  x  
Terje Skaarnes (SD)  x  
Regina Johansson (S) x   
Sten-Ove Niklasson (S) x   
Maria Sundell (S) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Resultat 5 6  

 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättad utredning av möjligheten 

att inrätta trygghetsboende/serviceboende i Munkedals kommundelar, 
enligt välfärdsnämndens beslut 2019-03-26 § 26. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Forts § 98 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att remittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden i syfte att ta fram förslag på mark och/eller 
befintliga fastigheter i våra kommundelar som lämpar sig att bygga 
trygghetsboenden/BGT-boenden. 

 
Reservation 
S-gruppen och C-gruppen enligt skriftlig reservation. 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef  



VFN 2019-12-18 § 98: Initiativärende 
 
Reservation från S och C.  
 
Reservation till förmån för eget yrkande. För att kunna minska kostnaderna för äldreomsorgen och 
komma ner i nivå med jämförbara kommuner behöver nämnden arbeta både med lösningar som kan 
införlivas på kort sikt och med långsiktiga, strategiska lösningar. Hela eller delar av Centrum 4 kan på 
ett enkelt, snabbt och relativt billigt sätt ombildas till trygghetsboende och är ett exempel på en 
lösning som hade kunnat genomföras nära i tid. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 99 Dnr VFN 2019-142 
 
Strategiplan/tidsplan – revidering av äldreomsorgsplanen 
 
Sammanfattning 
Äldreomsorgsplanen antogs 2014-04-24 och är giltig till och med 2018-04-01. 
Under varje mandatperiod ska en översyn och revidering av äldreomsorgsplanen 
ske, för att möjliggöra för den politiska majoriteten i kommunen att under 
mandatperioden förverkliga sin äldrepolitik. En översyn och revidering av 
äldreomsorgsplanen kan även ske om behov finns. 
 
Arbetet med äldreomsorgsplanen sker genom en organisation av en politisk 
styrgrupp, en arbetsgrupp som utses inom Vård och omsorgs ledningsgrupp, ett 
antal referensgrupper som utgörs av medarbetare inom vård och omsorg, 
seniornätverk, brukare och anhöriga samt äldreomsorgens personalgrupper.  
För samordning och dokumentation ansvarar utvecklingsledare. 
 
Arbetet beräknas pågå mellan februari - maj 2020 och ett förslag presenteras i 
välfärdsnämnden i maj 2020. 
Ett antal områden belyses i äldreomsorgsplanen, till dessa kopplas aktuella 
fokusområden med inriktningsmål och en aktivitetsplan. 
I arbetet med revidering tas hänsyn till gällande lagstiftning samt lokala 
styrdokument och förutsättningar. 
Planen ersätter inte gällande lagstiftning inom området. 
Aktivitetsplanen som revideras varje år, bland annat i linje med 
välfärdsnämndens inriktningsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-04. 
Uppdragshandling - Revidering av äldreomsorgsplan i Munkedals 
kommun antagen av kommunstyrelsen 2014-04-24. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att anta strategiplan för revidering av 

Äldreomsorgsplan antagen av kommunstyrelsen 2014-04-24 § 27. 
 
* Välfärdsnämnden utser representanter till styrgruppen för arbetet med 
 äldreomsorgsplanen. 
 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C): Att välfärdsnämnden utser presidiet samt en 
ledamot från S till styrgrupp samt personliga ersättare från välfärdsnämnden. 
 
Regina Johansson (S): bifall Karl-Anders Andersson (C). 
 
Terje Skaarnes (SD): att styrgruppen består av presidiet samt 3 personliga 
ersättare från välfärdsnämnden. 
 
Mathias Johansson (SD) och Linda Wighed (M): Bifall Terje Skaarnes (SD). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag i första att-satsen och 
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

 
Forts § 99 
 
Ordförande ställer proposition på Terje Skaarnes (SD) yrkande och Karl-Anders 
Anderssons (C) yrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt Terje 
Skaarnes (SD) yrkande. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och välfärdsnämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Terje Skaarnes (SD) yrkande. 
Nej-röst: Karl-Anders Anderssons (C) yrkande. 
 
Omröstningslista 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Johnny Ernflykt (M) x   
Linda Wighed (M) x   
Inger Nilsson (M) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Terje Skaarnes (SD) x   
Regina Johansson (S)  x  
Sten-Ove Niklasson (S)  x  
Maria Sundell (S)  x  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP)   x 
Resultat 6 4 1 

 
Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C): Regina Johansson (S) som ersättare för Karl-Anders 
Andersson (C). 
 
Christoffer Wallin (SD): Mathias Johansson (SD) som ersättare för Christoffer 
Wallin (SD). 
 
Linda Wighed (M): Inger Nilsson (M) som ersättare för Johnny Ernflykt (M). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på inkomna förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslutar att utse personliga ersättare enligt ställda yrkanden. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Forts § 99 
 
Beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att anta strategiplan för revidering av 

Äldreomsorgsplan antagen av kommunstyrelsen 2014-04-24 § 27. 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att styrgruppen består av presidiet samt 3 

personliga ersättare från välfärdsnämnden. 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att utse Regina Johansson (S) som ersättare för 

Karl-Anders Andersson (C), Mathias Johansson (SD) som ersättare för 
Christoffer Wallin (SD) samt Inger Nilsson (M) som ersättare för Johnny 
Ernflykt (M). 

 
Reservation 
S-gruppen och C-gruppen enligt skriftlig reservation. 
 
 
Expedieras 
Förvaltningschef 
Utvecklingsledare  



VFN 2019-12-18 § 99: Strategiplan/tidsplan – revidering av äldreomsorgsplanen. 
 
Reservation från S och C 
 
Reservation till förmån för eget yrkande. Det är viktigt att en äldreomsorgsplan blir ett dokument 
som det finns ett brett stöd bakom och som håller över mandatperioder. Därför bör arbetsgrupper 
tillsättas på ett sätt som bidrar till detta.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 100 Dnr VFN 2019-70 
 
 
Månadsrapport – Statistik gällande insatser och bistånd i avdelningar  
 
Sammanfattning 
Månadsrapport för statistik gällande insatser och bistånd i avdelningar inom IFO, 
Stöd och vård- och omsorg har varit utsänd. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport – Statistik gällande insatser och bistånd i avdelningar  
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att notera informationen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 101 Dnr VFN 2019-9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt Välfärdsnämndens delegationsordning 
2019-01-10 § 4. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna under perioden 2019-11-01 – 2019-11-30. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-09. 
Förteckning över tagna beslut perioden 2019-11-01 – 2019-11-30. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden beslut enligt förslaget. 
 
 Beslut 
* Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
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