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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, torsdagen den 21 november 2019, kl. 09.00-13.45 
Ajournering kl. 11.20-11.45, 12.00-12.50 
 

Beslutande Johnny Ernflykt (M) 
 Linda Wighed (M) 
 Glenn Hammarström (M)  

Christoffer Wallin (SD) 
 Pontus Reuterbratt (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) 
 Mathias Johansson (SD)  

Regina Johansson (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Maria Sundell (S) 
 Karl-Anders Andersson (C)  

Fredrik Olsson (KD) ej närvarande §§ 86-90  
Hans-Joachim Isenheim (MP) tjänstgörande §§ 86-90 kl 12.50 

 
Ej tjänstgörande 

 
Louise Skaarnes (SD) 

ersättare Sophie Bengtsson (S) 
 Erik Färg (S) 
 Bjarne Fivelsdal (V) 
 Lovisa Svensson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) närvarande ersättare §§ 82-85 
  
  
  
  
  
  
Övriga närvarande Catarina Dunghed, förvaltningschef välfärd   

Josefine Fredriksson, ekonom §§ 84-86 
  Representant från fackförbundet Vision är närvarande i § 84 och § 85 
  
  
  
  
   
  
  
  
Utses att justera  Karl-Anders Andersson (c) 
Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum tisdagen den 26 november, kl.13.00 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 82-90 
Monica Nordqvist 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Karl-Anders Andersson (C) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 82 
 
Fastställande av ärendelista / dagordning 
 
Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den 
turordning som föreslagits. 
 
Ordförande informerar nämnden att fackliga representanter har rätt att närvara 
vid ärende nr 3 § 84 och ärende nr 4 § 85. 
 
Beslut 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 83 Dnr VFN 2019-141 
 
Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning av  
öl klass II 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde 2019-03-20 tillsyn i Munkedals 
kommun enligt alkohollagen. En del av tillsynen gällde kommunens riktlinjer för 
serveringstillstånd och försäljning av öl klass II.  
 
Länsstyrelsen anser att riktlinjerna generellt håller en hög nivå men behöver ses 
över till en viss del: 

• I sina riktlinjer har nämnden ställt krav att för serveringstillstånd för 
uteserveringar kan det knytas villkor att musik inte får förekomma efter 
kl. 23.00. Vid allmänna större arrangemang kan denna tid utsträckas till 
klockan 01.00, normalt dock endast fredag, lördag och dag före helgdag. 
 
Ett beslut om serveringstillstånd kan förenas med villkor om högsta 
tillåtna   ljudnivå när villkoret syftar till att minska ljudstörningar 
orsakade av alkoholservering men ej av bullerstörningar som har sitt 
ursprung i annat, t.ex. dörrstängare eller musik.  
 

I riktlinjer anges även att det kan förekomma enstaka kontrollbesök av anonym 
tjänsteman som uppträder som en vanlig gäst. 

• I sina riktlinjer har nämnden ställt krav utan lagstöd på de som säljer 
folköl. 
Att varje försäljningsställe som bedriver detaljhandel/servering av folköl 
ska utse en försäljningsansvarig. Den försäljningsansvarige bör finnas 
tillgänglig när folkölsförsäjlöning bedrivs. 
I alkohollagen finns det inga krav på de som säljer eller serverar folköl att 
utse försäljningsansvariga, eller att sådana ska finnas tillgängliga mär 
försäljning av folköl sker. 
 

• I riktlinjerna framgår att tillsyn normalt sker öppet, dvs. den som utför 
kontrollen ger sig till känna. Enstaka kontrollbesök av anonym 
tjänsteman som uppträder som vanlig gäst kan förekomma t.ex. vid 
uppföljning av tidigare besök när missförhållanden förelegat. 

 
 
Riktlinjerna har nu omarbetats enligt länsstyrelsens påpekande. 
 
Inga förändringar gällande beräkning av taxor och avgifter för ansökan och 
tillsyn föreslås, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut 2012-12-29 § 81 
kvarstår och biläggs riktlinjerna. Utgångsvärdet för beräkning av 
ansökningsavgift samt tillsynsavgift är prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) 
som räknas om varje år. År 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr.  
 
Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i allmänna prisläget och 
avrundas till närmaste hundra kronor. 
 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 82 
  
Beslutsunderlag 
 
Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2019-11-06 
Förslag till reviderade Riktlinjer för serveringstillstånd 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
*  Välfärdsnämnden beslutar att anta reviderade Riktlinjer för 

serveringstillstånd och försäljning av öl klass II. 
 
* Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-29 § 81 gällande beräkning av nivå 

för taxor och avgifter för ansökan och tillsyn, enligt konsumentprisindex, 
kvarstår.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslag till reviderade riktlinjer. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta reviderade Riktlinjer för 

serveringstillstånd och försäljning av öl klass II. 
 
* Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-29 § 81 gällande beräkning av nivå 

för taxor och avgifter för ansökan och tillsyn, enligt konsumentprisindex, 
kvarstår.  

 
 
Expedieras 
Alkoholhandläggare Munkedal/Lysekil 
Avdelningschef IFO 
Nämndsekreterare för slutredigering 
Webbredaktör för publicering efter redigering 
Slutarkiv 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 84 Dnr VFN 2019-58 
 
Välfärdsnämndens budget 2020 plan 2021-2022, återremitterade 
anpassningar 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-05-23 § 47 att anta upprättat förslag till 
budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar samt förslag till 
investeringsplan, med ändringar i budgetförslaget 2019-05-23 att; 
 
punkt 11 (Indragning habiliteringsersättning SoL och LSS) och   
punkt 12 (Indragning frukost daglig verksamhet m.m.) stryks, samt att  
punkt 17 (Generellt spar, återkopplas i decembersdetaljbudget). 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag till nya anpassningar för att nå budget i 
balans 2020 motsvarande återremitterade punkter samt förslag till anpassningar 
för att finansiera äskade på 2 505 tkr, ett äskande från välfärdsnämnden som 
kommunfullmäktige avslog 2019-10-21 §115. 
 
Förvaltningens nya anpassningar inför budget i balans: 
 
Nr Tillkommande förändringar 2020 

8 Utökning hemtagningsbeslut inom LSS, beslut VFN 2019-04-25, beslut KF 2019-
06-03.  2505 

 Summa  +2505 
 
Nr Förslag till anpassningar till preliminär ram och omprioriteringar 2020 

1 Omorganisation enhetschefer, 0,8 åa -586 
2 Förändring ledningsorganisation 0,5 åa -365 
3 Syn och hörselinstruktör  -250 
4 Ingen utökning av antalet särskilda boende platser  -2043 
5 Ung omsorg, säga upp avtal -80 
6 Lokaler Barnkullen -170 

  Summa  -3494 
    

       Nettosumma budget i balans 0 
*Nr som anges finns i budgethandlingen som låg till grund för nämndens beslut 2019-05-23 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschef och ekonomens tjänsteskrivelse 2019-11-07 
Budgetskrivelse – återremitterade anpassningar budget 2020 plan 2021-2022 
Förhandlingsprotokoll 11 § MBL 2019-11-11 Kommunal och FSA 
Förhandlingsprotokoll 11 § MBL 2019-11-12 Ledarna 
Förhandlingsprotokoll 11 § MBL 2019-11-13 Vision 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna upprättat förslag till anpassningar 

för budget i balans 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar. 
 
Yrkande 
Regina Johansson (S) för S-gruppen: att i förslaget till anpassningar stryka nr 3 
Syn- och hörselinstruktör, med motivering att det inte är en verklig besparing. 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 84 
 
Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Fredrik Olsson (KD) meddelar att kristdemokraterna inte kan ställa sig bakom 
anpassningsförslag nr 3 ”Syn- och hörselinstruktör” och nr 5 ”Ung omsorg, säga 
upp avtal” och avstår med ställningstagande i frågan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) (S-gruppen) yrkande 
och Linda Wigheds (M) yrkande och finner att välfärdsnämnden antar Linda 
Wigheds (M) yrkande att anta förvaltningens förslag till anpassningar. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna upprättat förslag till anpassningar 

för budget i balans 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar. 
 
 
 
Reservation 
Regina Johansson (S) (S-gruppen) och Karl-Anders Andersson (C) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
 
Expedieras 
Förvaltningschef 
Ekonom välfärd 
Avdelningschefer VoÄ och IFO 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 85 Dnr VFN 2019-144 
 
Utredning att sänka kostnaden inom vård och omsorg - uppdrag från 
kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett välfärdsnämnden i uppdrag att utreda vilka 
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader 
ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom 
äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras under åren 2020–
2024. En resursfördelningsmodell för äldreomsorgen ska tas i bruk 2020.  
 
Den boendeutredning som gjordes av konsultbolaget InRikta, påvisar att 
Munkedals kommun har för många särskilda boendeplatser i förhållande till 
behov, nyttjandegrad och antalet äldre i kommunen. En väl fungerade omsorg i 
ordinärt boende medför möjlighet att minska antalet boendeplatser under en 
period om cirka fem år för att sedan öka antalet boendeplatser när behovet ökar. 
Enligt utredningen är behovet först år 2025 av 120–128 särskilda boendeplatser.  
 
Idag finns ett politiskt beslut att det ska finnas ett särskilt boende i varje 
kommundel, Dingle, Hedekas och Munkedal. Endast i Munkedal finns två 
särskilda boenden, Ekebacken och Allégården.  
Ekebacken har idag 33 särskilda boendeplatser. Boendet är uppdelat på 3 
avdelningar, Eken, Boken och Almen fördelat på två våningsplan.  
 
I samband med kommunfullmäktiges uppdrag, InRiktas utredning samt 
arbetsmiljöverkets utredning har förvaltningen tagit fram förslag om åtgärder för 
att sänka kostnaderna inom Välfärdsförvaltningen. 
Förvaltningens utredning är uppdelad i tre delar, stänga en avdelning, stänga ett 
våningsplan samt stänga hela Ekebacken. Hänsyn har tagits till utökningen med 
6 nya boendeplatser på Allégården.  
  
Alternativ 1 avser att stänga 11 platser på Ekebacken samtidigt som 6 nya 
platser öppnar på Allégården. 
 
Alternativ 2 avser stänga 17 platser på Ekebacken samtidigt som 6 nya platser 
öppnar på Allégården. 
 
Alternativ 3 avser stänga 33 platser på Ekebacken samtidigt som 6 nya platser 
öppnar på Allégården.  
 
Det förslag som förvaltningen förespråkar är alternativ 2, stänga en våning 
under år 2020. En stängning av hela Ekebacken får därefter avgöras av rådande 
behov av antal boendeplatser.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Utredning gällande Ekebacken 2019-11-08 
Förhandlingsprotokoll 11 § MBL 2019-11-11 Kommunal, FSA med bilaga från 
Ekebacken och hemtjänsten. 
 
 
forts. 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(15) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-21 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 85 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att avveckla ett våningsplan, totalt 17 platser, på 

Ekebackens Vård och omsorgsboende under år 2020. En stängning av hela 
Ekebacken får därefter avgöras av rådande behov av antal boendeplatser. 

 
* Välfärdsnämnden beslutar att ombilda samtliga boenden till boenden med 

demensinriktning. 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en 

anpassning av kvalitetsnivåerna inom hemtjänst. 
 

* Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att revidera 
riktlinjerna för biståndsbedömningen. 

 
* Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att inrätta en 

alternativ boendeform för personer med behov av utökat stöd och god 
tillgänglighet. 

 
Ajournering: kl. 11.20-11.45 
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): Sverigedemokraterna och Moderaterna ser att det 
saknas ett alternativ idag mellan hemtjänst och SÄBO i Munkedal. Då nu 
efterfrågan på just SÄBO platser i vår kommun har minskat ser vi detta som ett 
bra tillfälle att inrätta ett alternativ som möjliggör för den brukaren med 
omsorgsbehov som känner sig ensam och söker trygghet och inte vill bo i 
ordinärt boende, att flytta till en lägenhet med denna inriktning.  
Sverigedemokraterna och Moderaterna yrkar att;  
Avslag till alternativ 1 och 2.  
Bifall till alternativ 3, 4 och 5.  
Att antalet SÄBO platser minskar enligt alternativ 2 upp till halva antalet platser 
och att trygghetslägenheter inrättas parallellt.   
 
Regina Johansson (S): (S)-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): 
Ändringsyrkande, förändring i punkt 1 och 2.  
1. Avveckla platser motsvarande ett våningsplan på Ekebackens Vård- och 
omsorgsboende under år 2020. Valet av var i fastigheten platserna avvecklas, 
sker på det sätt som förvaltningen bedömer ger den mest fungerande lösningen 
för boende och personal, samt med tanke på att de tomma lokalytorna ska 
kunna användas av annan verksamhet. En stängning av Ekebacken får därefter 
avgöras av rådande behov av antal boendeplatser.  
2. Vid nybyggnation ska samtliga boenden anpassas för personer med demens. 

Fredrik Olsson (KD) meddelar att kristdemokraterna avstår med 
ställningstagande i frågan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) m.fl. yrkande och 
Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande, finner att välfärdsnämnden antar 
Christoffer Wallins (SD) m.fl. yrkande. 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 85 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att antalet SÄBO platser minskar enligt alternativ 

2 upp till halva antalet platser och att trygghetslägenheter inrättas 
parallellt. 

 
* Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en 

anpassning av kvalitetsnivåerna inom hemtjänst. 
 

* Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att revidera 
riktlinjerna för biståndsbedömningen. 

 
* Välfärdsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att inrätta en 

alternativ boendeform för personer med behov av utökat stöd och god 
tillgänglighet.  

 
 
Expedieras 
Förvaltningschef välfärd 
Avdelningschef VoÄ 
Ekonom välfärd 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 86 Dnr VFN 2019-55 
 
Månadsrapport oktober 2019 välfärdsnämnden 
 
Sammanfattning 
Månadsrapporten för oktober visar en negativ prognosavvikelse mot budget på 
helår om 12 415 tkr för Välfärdsförvaltningen. Avvikelsen avser, som tidigare 
prognos, hemtjänsten samt köp av externa boendeplatser inom LSS.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomen och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-11-13 
Ekonomens verksamhetsrapportering månadsrapport 2019-11-13  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämnden noterar informationen om månadsrapport oktober 2019 

från välfärdsförvaltningen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden noterar informationen om månadsrapport för oktober 

2019 från välfärdsförvaltningen. 
 
 
Expedieras 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 87  Dnr VFN 2019-2 
 
Val av ny ledamot till välfärdsnämndens myndighetsutskott efter Tony 
Hansson (SD) 
 
Sammanfattning 
Tony Hansson (SD) inkom 2019-10-06 med avsägelse gällande uppdrag som 
ledamot i Välfärdsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 § 125 att efter Tony Hansson (SD) 
välja Mathias Johansson (SD) som ledamot i Välfärdsnämnden (tidigare 
ersättare). Terje Skaarnes (SD) valdes som ny ersättare i Välfärdsnämnden efter 
Mathias Johansson (SD). 
 
Tony Hansson (SD) har även uppdrag som ledamot i Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. Välfärdsnämnden har att efter Tony Hansson (SD) välja ny 
ledamot i myndighetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-11-07 
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): att efter Tony Hansson (SD) välja Mathias Johansson 
(SD) som ledamot i välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att 
välfärdsnämnden antar Christoffer Wallins (SD) förslag. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att efter Tony Hansson (SD) välja Mathias 

Johansson (SD) som ledamot i välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
 
 
Expedieras 
Registrator/Förtroendemannaregistret 
Nämndsekreterare 
Webbredaktör  
Mathias Johansson (SD) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 88 Dnr VFN 2019-143 
 
Sammanträdestider för välfärdsnämnden och välfärdsnämndens 
myndighetsutskott år 2020 
 
Sammanfattning 
Administrativa avdelningen har upprättat förslag till sammanträdestider 2020 för 
välfärdsnämnden och myndighetsutskottet enligt följande; 
 
Välfärdsnämnden, 10 möten; 
23/1, 20/2, 19/3, 23/4, 20/5, 18/6, 24/9, 22/10, 19/11 och 17/12 kl. 09.00 
 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott, 11 möten; 
14/1, 6/2, 5/3, 8/4, 7/5, 4/6, 13/8, 10/9, 8/10, 5/11 och 3/12 kl. 09.00 
 
Beslutsunderlag 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-11-01 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att anta föreslagna sammanträdestider år 2020 

för välfärdsnämnden och välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar föreslagna sammanträdestider för år 2020 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att anta följande sammanträdestider år 2020; 
 
Välfärdsnämnden, 10 möten; 
23/1, 20/2, 19/3, 23/4, 20/5, 18/6, 24/9, 22/10, 19/11 och 17/12 kl. 09.00 
 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott, 11 möten; 
14/1, 6/2, 5/3, 8/4, 7/5, 4/6, 13/8, 10/9, 8/10, 5/11 och 3/12 kl. 09.00 
 
 
Expedieras 
Nämndsekreteraren för vidare befordran till; 
Välfärdsförvaltningen 
webbredaktör 
Slutarkiv 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 89 Dnr VFN 2019-9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Sammanställningen visar välfärdförvaltningens redovisning av beslut fattade 
enligt välfärdsnämndens delegationsordning, som antogs 2019-01-10 § 4, med 
ändringar införda till och med 2019-05-23.  
 
Besluten avser perioden 2019-10-01 - 2019-10-31. 
  
Beslutsunderlag 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-11-08 
Sammanställning av delegationsbeslut för oktober 2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut till och med 2019-10-31. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut under perioden 2019-10-01 - 2019-10-31. 
 
 
Expedieras 
Registrator  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 90 Dnr VFN 2019-70 
 
Månadsrapport - Statistik gällande insatser och bistånd inom 
avdelningarna Individ- och familjeomsorg, Stöd och Vård och 
äldreomsorg 
 
Sammanfattning 
Avdelningschefer för Individ- och familjeomsorg, Stöd, Vård och äldreomsorg 
och enhetschef Biståndsenheten, har inlämnat redovisning i en gemensam 
månadsrapport i statistikform gällande beviljade insatser. Månadsrapporten 
beskriver följande; 
Vård och äldreomsorg: 
- Antal beviljade hemtjänsttimmar (SoL+HSL) och verkställd tid per månad  
i jämförelse under perioden januari - oktober 2019. 
 
- Delegerade hälso- och sjukvårdstimmar till hemtjänst per månad i jämförelse 
från år 2015 till och med oktober 2019. 
 
- Antalet brukare per månad inom hemtjänsten med hemtjänstinsatser i 
månadsvis jämförelse från år 2015 till och med oktober 2019. 
 
- Antalet korttidsdygn, personer som vistats på korttidsplats i jämförelse från 
2017 till och med oktober 2019. 
 
Avdelning Stöd: 
- Verkställda beslut och timmar inom socialpsykiatrin gällande stödboende, 
boendestöd, kontaktperson, sysselsättning, boende och totalt, i månadsvis 
jämförelse under perioden januari till och med oktober 2019. 
  
- Verkställda beslut inom LSS gällande daglig verksamhet, boende barn, 
personlig assistent, särskilt boende och totalt, i månadsvis jämförelse under 
perioden januari till och med oktober 2019. 
 
- Verkställda beslut inom LSS gällande ledsagare, kontaktfamilj, avlösarservice, 
korttidsvistelse och korttidstillsyn, i månadsvis jämförelse under perioden januari 
till och med oktober 2019. 
 
Avdelning Individ och familjeomsorg: 
- Totalt antal placerade barn i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med 
oktober 2019.  
 
- Egna familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med oktober 
2019.  
 
- Köpta familjehem i månadsvis jämförelse från år 2015 till och med augusti 
2019.  
 
- Barn placerade på Hem för vård och boende (HVB) i månadsvis jämförelse 
under åren 2015-2018 till och med oktober 2019. 
 
- Köp av plats för vuxna år 2018 till och med oktober 2019.                      
 
forts.  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 90 
 
Beslutsunderlag 
Gemensam månadsrapport/statistik per avdelning inom välfärdsförvaltningen.  
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
 
Expedieras 
 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Akten 
 
 
 
 
 


