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Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Välfärdsnämnden 

Plats och tid Gullmarssalen, kommunhuset Forum  
Torsdagen den 17 november 2022 kl. 09.00-12.00 

Beslutande Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) 
Karin Blomstrand (L) ersätter Christina Tedehag (M) 
Mathias Johansson (SD), 1:e vice ordförande 
Jan Petersson (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) 
Runa Pasanen (SD) Louise Skaarnes (SD) 
Regina Johansson (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Maria Sundell (S) 
Karl-Anders Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Fredrik Olsson (KD) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Erik Färg (S) 
Bjarne Fivelsdal (V) 
 

Övriga 
närvarande 
 

Johanna Eklöf, förvaltningschef 
Karolina Christensen, avdelningschef Vård och omsorg 
Henrik Alenklint, enhetschef gruppbostäder § 79 
Helena Täcklebo, arbetsmarknadsenheten § 79 
Åke Lindström, projektledare, samhällsbyggnad §§ 80-81 
Linus Nilsson, förvaltningsekonom § 82 
Anna Josefsson, controller § 83 
Personalföreträdare för förbundet Leg.sjukgymnaster § 78-82 
Personalföreträdare för förbundet Kommunal § 78-86 
 

Justerare Linda Wighed (M) 

Justering sker Digital justering, måndagen den 21 november 2022 kl 12.00 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 78-87 
 Monica Nordqvist  

Ordförande Digital justering  
 Ulla Gustafsson (M)  

Justerare Digital justering  
 Linda Wighed (M)  
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§ 78 Dnr 2022-000026 

Fastställande av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ärendelista till dagens sammanträde är upprättad. Nämnden har 
att fastställa ärendelistan. 

Önskemål har inkommit från förvaltningen att ändra turordning i ärende 5 för 
att handläggas som ärende 3, vilket har till följd att ärenden nr 3-4 på listan 
presenteras som nr 4-5. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta ändring av turordning i 
föreslagen ärendelista och finner att välfärdsnämnden antar förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar fastställa ärendelistan enligt förslaget med ändring 
av turordning i ärendena 3-5. 
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§ 79 Dnr 2022-000011 

Information - avdelning Stöd om gruppbostad, 
servicebostad, daglig verksamhet enligt LSS 

Sammanfattning av ärendet 
Som verksamhetsinformation detta möte presenterar enhetschef för 
Gruppbostäder och arbetsmarknadschefen om verksamheter inom Lagen om 
särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Gruppbostad 
Det finns 3 gruppbostäder i kommunen, 2 i Munkedal och 1 i Dingle, med 6 
boende per enhet. Boendena har bemanning dygnet runt, 8 anställda arbetar 
dagtid på respektive gruppbostad. Nattetid arbetar 5 personal på de 2 
boendena i Munkedal och 3 nattpersonal i Dingle. Boendena har en 
gemensam enhetschef. 
 
Servicebostad 
Servicebostäderna består av lägenheter i centrala Munkedal där det är 
promenadavstånd till gemensam lokal. Boendena är bemannade vardagar 
mellan kl. 07.00-22.00 och helger 08.00-22.00. Totalt är det 15 brukare och 
8 anställda. Servicebostäderna har en gemensam enhetschef. 
 
Daglig verksamhet 
Det finns 6 grupper, varav 2 i Dingle. Verksamheten har 17 anställda och en 
enhetschef och bedrivs mellan kl. 08.00-15.00. 
 
Övrigt inom LSS verksamheter: 
Personlig assistans –1 ärende med personalgrupp. 
Kontaktperson –14 ärenden. 
Avlösarservice i hemmet –1 ärende(+1 ärende enligt Socialtjänstlagen (SoL). 
Ledsgarservice –2 ärenden. 
Boende barn –3 ärenden Dals Ed. 
Korttidsvistelse –5 ärenden (+1 ärende enligt SoL). 
Köpta platser gruppbostad och daglig verksamhet –4 gruppbostadsplatser och 
1 plats daglig verksamhet. 
 
Verksamheterna får stöd genom två verksamhetspedagoger inom LSS och 
SoL, fysioterapeuter, sjuksköterskor samt arbetsterapeuter. 
 
Enhetscheferna har ytterligare ansvar för boendestöd inom socialpsykiatri 
med 5 personal och ca 30 brukare, köpta platser boende och kontaktperson 
enligt SoL, samt arbetsmarknadsfrågor och integration. 

forts. 
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forts. § 79 
 
Underlag för information 
Enhetschef för gruppbostäder och arbetsmarknadschefs presentation. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan notera redovisningen och finner 
att välfärdsnämnden noterar informationen. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden  
17 november 2022 
 
 

 Sida 5 av 13 

§ 80 Dnr 2020-000133 

Information - förstudie särskilt boende -
delrapport 2 alternativa lösningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare för förstudie inför byggande av nytt Särskilt boende (SäBo) 
informerar i delrapport 2, om olika alternativa lösningar kring placering av 
nytt SäBo samt utformning av byggnationen. Det kvarstår en del 
frågeställningar att lösa kring en- eller tvåvåningsbyggnad, samlokalisering av 
verksamheter, kök, matsal med mera. 

I december beräknas ärendet åter presenteras för välfärdsnämnden. 

Underlag för information 
Projektledarens presentation på mötet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan notera redovisningen och finner 
att välfärdsnämnden noterar informationen. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 81 Dnr 2022-000132 

Information - Lokalbehovsplan välfärdsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Övergripande syfte med lokalbehovsplanen är att planen ska peka på 
nämndens lokalbehov med utgångspunkt i verksamheterna. Därefter kommer 
respektive nämnds lokalbehovsplan ligga till grund för den övergripande 
lokalförsörjningsplanen för Munkedals kommun. 
 
Välfärdsnämnden planeras få redovisning av behovsplanen i december. 

Underlag för information 
Projekledarens presentation på mötet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan notera redovisningen och finner 
att välfärdsnämnden noterar informationen. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 82 Dnr 2022-000024 

Ekonomisk verksamhetsrapport oktober 2022  

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för oktober 2022 visar en prognosticerad negativ avvikelse 
på helår mot budget om -12 210 tkr, vilket är 660 tkr sämre än föregående 
prognos per augusti. Det prognosticerade underskottet beror främst på 
kostnader för placeringar inom avdelningarna Individ- och familjeomsorg och 
Stöd. Av den totala årsprognosen avser -8 350 tkr placeringar. Resterade del 
av underskottet är hänförligt till hemtjänst och särskilt boende.   

Prognosen är att 1 980 tkr av den tilldelade investeringsramen om 2 451 tkr 
kommer nyttjas innan årets slut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per oktober 2022 
för Välfärdsnämnden. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag och 
finner att välfärdsnämnden antar förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per oktober 2022 
för Välfärdsnämnden. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonom välfärd för vidare befordran till berörda 
Förvaltningschef 
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§ 83 Dnr 2022-000131 

Anvisningar för att genomföra intern kontroll. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll antagen av Kommunfullmäktige  
2022-09-26 § 139, har välfärdsnämnden som nämnd ansvar för den interna 
kontrollen inom nämndens ansvarsområden. Nämndens ansvar för den 
interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap. 6 §. 

Anvisningen är en vägledning för nämnden och förvaltningen i arbetet med 
internkontroll.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-04. 
Underlag -Anvisningar för internkontroll inklusive mallar för genomförande. 
Reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2022-09-26. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att anta anvisning för internkontroll. 

Yrkande 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta yrkande från Hans-Joachim 
Isenheim (MP), om bifall till förvaltningens förslag, och finner att 
välfärdsnämnden beslutar enligt yrkandet. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att anta anvisning för internkontroll. 

Beslutet skickas till 

Contoller ekonomiavdelningen 
Kvalitetsutvecklare välfärd  
Förvaltningschef 
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§ 84 Dnr 2022-000129 

Preliminära sammanträdestider för 
Välfärdsnämnden och Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott år 2023 

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 år 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.  

För att underlätta planering för förvaltningen och de ledamöter och ersättare 
som i december väljs av kommunfullmäktige för uppdrag i välfärdsnämnden, 
föreslås att nuvarande välfärdsnämnd godkänner preliminära 
sammanträdestider för välfärdsnämnden och myndighetsutskottet år 2023. 
Välfärdsnämnden kommer vid sitt första möte i januari 2023 att fastställa 
sammanträdestider för nämnden och myndighetsutskottet för år 2023. 

Följande sammanträdestider föreslås för år 2023: 

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 
 
forts. 
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forts. § 84 

Välfärdsnämndens myndighetsutskott kl. 09.00 
Torsdag 19 januari 
Torsdag 9 februari 
Torsdag 2 mars 
Torsdag 30 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 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-10-27 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till preliminära 
sammanträdestider för Välfärdsnämnden och Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott år 2023. 

Välfärdsnämnden fastställer mötesdagarna vid första mötet i januari 2023. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag 
och finner att välfärdsnämnden antar förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till preliminära 
sammanträdestider för Välfärdsnämnden och Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott år 2023. 

Välfärdsnämnden fastställer mötesdagarna vid första mötet i januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare för vidare befordran till berörda. 
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§ 85 Dnr 2022-000005 

Anmälan av delegationsbeslut för oktober 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2022-02-17 § 15, att beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens 
nästkommande möte. 

Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda delegationsbeslut 
under perioden 2022-10-01 – 2022-10-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
Redovisning oktober 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-10-01 – 2022-10-31. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens redovisning 
och finner att välfärdsnämnden antar förslaget. 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-10-01 – 2022-10-31. 

Beslutet skickas till 

Registrator VFN 
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§ 86 Dnr 2022-000023 

Månadsrapport/Statistik över bistånd och 
insatser i verksamheterna oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har begärt att förvaltningen ger en månadsvis 
statistikredovisning över insatser och bistånd för respektive verksamhet inom 
Vård och omsorg, Stöd och Individ och familjeomsorg.  
Förvaltningen redovisar nu statistik till och med oktober 2022, för månadsvis 
jämförelse under perioden januari 2020 – oktober 2022. 

Vård och Omsorg:  
Hemtjänst beviljade timmar SoL/delegerade timmar HSL, beviljade 
hemtjänsttimmar per område, korttids och växelvård samt lediga platser på 
särskilt boende (SäBo).  

Stöd:  
Verkställda beslut enligt LSS med olika insatser som boende vuxen internt, 
köpt plats/boende vuxen, köpt plats/boende barn, korttidsvistelse köpta 
platser och daglig verksamhet. 
Verkställda beslut inom socialpsykiatrin med olika insatser som boende 
internt, köpta platser/boende, sysselsättning och boendestöd samt beviljade 
timmar för boendestöd 2022.  

Individ- och familjeomsorg:  
Orosanmälningar gällande barn och unga, placeringar barn och unga, köpta 
familjehem, egna familjehem och HVB/institution. 
Missbruk/beroende och Våld i nära relationer, antal köpta platser varav antal 
som gäller missbruk/beroende eller våld i nära relationer.  
Summa utbetalt ekonomiskt bistånd per månad. 

Underlag för information 
Statistikredovisning oktober 2022 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informatiionen. 
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§ 87 Dnr 2022-000025 

Övrig information från förvaltningen  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar: 
 
Ny avdelningschef för Individ-och familjeomsorg och Stöd börjar sitt uppdrag 
2022-12-01. 
 
Vård och omsorgscollege; besöksprotokollet har inkommit för justeringar. 
Preliminär dag för certifieringsceremoni är framflyttad till 2023-01-27. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer på besök vecka 48 
angående patientsäkerhet på särskilt boende. 

Underlag för information 
Muntlig information från förvaltningschef 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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