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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Plats och tid    Lokal Sporren i Dingle, onsdagen den 18 juni 2020 kl. 09.00-15.00. 
 

Beslutande   
 Linda Wighed (M) §§ 38-41 
 Karin Blomstrand (L) ersätter Linda Wighed (M) §§ 42-50 
 Glenn Hammarström (M)  

Christoffer Wallin (SD) 
 Louise Skaarnes (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) 
 Mathias Johansson (SD)  

Regina Johansson (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Maria Sundell (S) §§ 38-42 
 Karl-Anders Andersson (C)  

Fredrik Olsson (KD) §§ 38-41 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) ersätter Fredrik Olsson (KD) §§ 42-50  

 
  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans-Joachim Isenheim (MP) närvarande § 38-41 
 

  
Övriga närvarande Catarina Dunghed, förvaltningschef  
 Karolina Christensen, avdelningschef Vård och omsorg § 39 
 Josefine Fredriksson, förvaltningsekonom § 41 
 Jennifer Stigsson, företrädare kommunal § 41 
 Emma Torén, företrädare vision § 41 
 Monica Nordqvist, sekreterare 
  
  
Justerare Regina Johansson (S) 
  
  

Justeringen sker  Digital justering måndagen 22 juni kl. 12.00 
  
                                                                    Paragrafer 38-50 
 
Sekreterare 

 
Digital justering 
………………………………………………………….                        
Monica Nordqvist 
 

  
 
Ordförande 

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

  
 

Justerande 
Digital justering 
…………………………………………………………. 
Regina Johansson (S) 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 38 
 
Fastställande av ärendelista / dagordning 
 
Ordförande ställer frågan om upprättad ärendelista kan fastställas enligt den 
turordning som föreslagits. 
 
Karl-Anders Andersson (C) önskar ta upp en fråga om extra besparing i budget.  
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan enligt förslaget med 

ovanstående tillägg som läggs sist som övrig fråga. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 39  
 
Presentation av ny avdelningschef vård och äldreomsorg 
 
Nya avdelningschef för avdelning vård och äldreomsorg, Karolina Christensen, är 
anställd och har nu börjat sin tjänst i Munkedals kommun. Hon presenterar sig 
för nämnden och hälsas varmt välkommen. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 40 Dnr VFN 2020-74 
 
Lägesrapport om covid-19 i verksamheterna 
Förvaltningschefen ger en nulägeslägesrapport om hur eventuell spridning av 
covid-19 i verksamheterna ser ut, samt åtgärder som vidtagits för att begränsa 
smittspridningen.   
 
Utökning av egentester för Prio-grupp 3, är till för att säkra bemanningen inom 
samhällsviktig verksamhet. Egentesterna organiseras och hanteras av 
välfärdsförvaltningen. 
Exempel på personalgrupper som berörs: räddningstjänst, Västvatten, Rambo  
IT-tekniker, städpersonal, kostpersonal, förskolelärare och tillhörande 
pedagoger.  
 
Nuläge: 

• 49 tester totalt är tagna på brukare 
• 10 bekräftade fall i verksamheterna sedan mars månad 
• 2 aktiva i dagsläget – på boende 
• 4 har frisknat till  
• 4 avlidna 
• Förvaltningen har gått ur stabsläge 
• Sommarrekrytering av personal är i princip klar 

 
Egentestning av personal: 
61 tester tagna, varav 3 var positiva. 
Personal som testas är de med milda symptom och som annars hade arbetat. 
Testerna gör att personal kommer i arbete när covid-19 har uteslutits. 
 
Nya regionala rutiner från Västra Götalandsregionen 
Smittspårning på SÄBO (särskilt boende) och korttidsboende: 
Alla personer som exponerats för smitta skall provtas för att identifiera 
smittkällan. Det genomförs vid ett nytt fall i verksamheten. Nytt fall räknas när 
det gått över 14 dagar med smittfrihet sedan det senaste fallet. 
 
Screening på SÄBO och korttidsboende: 
Alla som flyttar in på ett boende ska lämna prover, även om de är symtomfria.   
Vid negativt provsvar ska ett andra prov tas på vårdtagaren tre dygn efter 
inflyttning. Inflyttningskarantän gäller vid alla inflyttningar. Alla som flyttar in på 
korttidsboende eller SÄBO ska ha eget rum och så långt möjligt hållas avskilda 
från övriga personer på boendet i 14 dagar. 
 
Korttidsplatser verkställs på SÄBO 
Fokus på brukaren gäller, behov av korttids finns och måste verkställas. 
Man kan inte längre dubbel belägga platser på korttidsboendet i Dingle. 
Det medför ett behov av fler lägenheter för att verkställa korttidsvårdsbeslut.  
Kostnad för kvarboende på sjukhus är 7000 kr per dygn. 
Det är för närvarande 9 tomma lägenheter inom SÄBO. 
  
Beslut 
* Välfärdsnämnden noterar informationen.   
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 41 Dnr VFN 2020-30 
 
Välfärdsnämndens budget 2021 med plan 2022–2023 
 
Sammanfattning 
Ram drift/investering 
Nämnden 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. Nämnden beslutade 2020-05-20 § 26 att återremittera budgeten 
2020-05-20 § 26 för att ta fram ytterligare alternativ till besparingsåtgärder 
utöver nedläggning av Ekebacken. 
 
I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en  
risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Utöver de åtgärder som 
presenterats tidigare, minskad tilldelning utifrån resursfördelningen och 
avveckling av Ekebacken, presenterar förvaltningen ytterligare förslag till 
anpassning av budgetram. Dessa förslag är avveckling av Bemanningsenheten, 
omorganisation av matlagning inom hemtjänsten, sänkning av HSL tiden, 
hemtagning inom LSS, avveckling träffpunkten samt indragning av kurator.  
 
De nya förslagen innebär ytterligare minskade kostnader med 8 180 tkr. Om alla 
förslag genomförs kommer nämnden minska kostnaderna med 18 060 tkr 2021. 
Det innebär att 8 180 tkr kan avsättas som en förfogandepost för nämnden i 
budget 2021.  
 
Nr Tillkommande förändringar 2021 

1 Verksamhetssystem 780 
2 Enhetschef 750 
3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska  250 
4 Hemsjukvården 500 
5 Arbetsmarknadskonsulent handledare 2 åa 1 000 
6 Beroendestöd, hemmaplanslösningar 1 åa 600 

 Summa tkr +3 380 
 
Nr Förslag till anpassningar till prel. ram och omprioriteringar 2021 

1 Resursfördelning hemtjänst utifrån demografi 65 år + -1 540 
2 Avveckling Ekebacken -8 340 
3 Avveckling Bemanningsenheten -1 500 
4 Omorganisation matlagning hemtjänsten -1 800 
5 Sänka HSL tiden -2 300 
6 Hemtagning inom LSS    -1 800 
7 Träffpunkten -480 
8 Indragning kurator 0,4 åa -300 

  Summa tkr -18 060 
 
      Nämndens förfogandepost 8 180 
    
       Nettosumma tkr -6 000 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 41 
 
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 
Ekonomens och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-06-11 
Välfärdsnämndens budget 2021 med plan 2022-2023 (reviderad efter återremiss) 
inklusive konsekvensbeskrivning från verksamheterna 
Synpunkter från SPF Seniorerna Munkedalsbygden 2020-06-16 
Synpunkter från SPF Seniorerna Svarteborg 2020-06-17 
Samverkan enligt MBL § 19, 2020-06-08 och MBL § 11, 2020-06-12 
Samverkan enligt MBL § 11, SSR 2020-06-10 
Samverkan enligt MBL § 19, 2020-05-05 och MBL § 11, 2020-05-11 
Synpunkter från Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor när ärendet behandlades i välfärdsnämnden 2020-05-20. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2021 

plan 2022–2023 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad 
investeringsplan.  

* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och 
mått för 2021. 

 
Ajournering: 11.30-11.40 
 
Yrkande 
Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S), Maria Sundell (S) och Karl-
Anders Andersson (C): 
Yrkar på att stryka den åttonde punkten ur förslaget om besparingar, indragning 
av kurator 0,4 åa. Gällande övriga besparingsförslag avstår vi att yttra oss och 
kommer att återkomma i kommunfullmäktige.  
Yrkar också på att ge förvaltningen i uppdrag inför arbetet med detaljbudget att 
ytterligare bereda de besparingar som föreslås i punkt 3, 4 och 5 då vi inte ser 
att det finns tillräckligt med underlag för att gå till beslut kring dessa avseende 
alternativa kostnader och konsekvensbeskrivning.  
  
Linda Wighed (M), Glenn Hammarström (M) och Ulla Gustafsson (M):  
Bifall till förvaltningens förslag samt att i ”tillkommande förändringar” stryka 
punkt 2-anställa enhetschef. I ”förslag till anpassningar” stryka punkt  
7- träffpunkten och stryka punkt 8-indragning kurator 0,4 åa. 
 
Christoffer Wallin (SD), Mathias Johansson (SD) och Louise Skaarnes (SD): 
att i ”tillkommande förändringar” stryka punkt 2-anställa enhetschef  
I ” förslag till anpassningar” stryka punkt 2-Ekebacken, stryka punkt 4-
omorganisation matlagning hemtjänsten, stryka punkt 7-träffpunkten och stryka 
punkt 8-indragning kurator 0,4 åa. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

. 
forts § 41 
 
Fredrik Olsson (KD): Bifall till Christoffer Wallins (SD) m.fl. yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande, Linda 
Wigheds (M) m.fl. yrkande samt Christoffer Wallins (SD) m.fl. yrkande finner att 
välfärdsnämnden bifaller Linda Wigheds (M) m.fl. yrkande. 
 
Omröstning begärs 
Ordförande meddelar att omröstning begärts och ska verkställas samt att 
huvudförslag är Linda Wigheds (M) m.fl. förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och 
Christoffer Wallins (SD) m.fl. yrkande finner att välfärdsnämnden bifaller Regina 
Johanssons (S) m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs 
Ordförande meddelar att omröstning begärts om vilket förslag som är motförslag 
till huvudförslaget. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer frågan om välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång 
för att utse motförslag till huvudförslag: 
Ja-röst: för Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande 
Nej-röst: för Christoffer Wallins (SD) m.fl. yrkande  
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) x   
Glenn Hammarström (M)  x   
Christoffer Wallin (SD)   x  
Mathias Johansson (SD)  x  
Louise Skaarnes (SD)  x  
Regina Johansson (S) x   
Sten-Ove Niklasson (S) x   
Maria Sundell (S) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Fredrik Olsson (KD  x  
Ulla Gustafsson (M) x   
   
Omröstningsresultat 
Med 7 antal röster för Regina Johanssons (S) m.fl. förslag och 4 antal röster för 
Christoffer Wallins (SD) m.fl. förslag, beslutar välfärdsnämnden utse Regina 
Johanssons (S) m.fl. förslag som motförslag till huvudförslaget. 
 
Propositionsordning i huvudomröstningen 
Ordföranden ställer frågan om välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång 
i huvudomröstningen: 
Ja-röst: Linda Wigheds (M) m.fl. förslag 
Nej-röst: Regina Johanssons (S) m.fl. förslag 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts § 41 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) x   
Glenn Hammarström (M)  x   
Christoffer Wallin (SD)    x 
Mathias Johansson (SD)   x 
Louise Skaarnes (SD)   x 
Regina Johansson (S)  x  
Sten-Ove Niklasson (S)  x  
Maria Sundell (S)  x  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
Fredrik Olsson (KD   x 
Ulla Gustafsson (M) x   
 
Omröstningsresultat 
Med 3 antal röster för Linda Wigheds (M) m.fl. förslag och 4 antal röster för 
Regina Johanssons (S) m.fl. förslag samt 4 röster avstår, så beslutar 
välfärdsnämnden bifalla Regina Johanssons (S) m.fl. förslag. 
 
Beslut  
* Välfärdsnämnden beslutar att i ”förslag till anpassningar” (besparingar) 

stryka punkt 8-indragning av kurator 0,4 åa.  
 Gällande övriga besparingsförslag avstår nämnden att yttra sig och 

kommer att återkomma i kommunfullmäktige.  
Förvaltningen får i uppdrag att inför arbetet med detaljbudget ytterligare 
bereda de besparingar som föreslås i ”förslag till anpassningar” i punkt  
3-avveckling bemanningsenheten, punkt 4-omorganisation matlagning i 
hemtjänsten och punkt 5-sänka HSL-tiden, då det inte finns tillräckligt med 
underlag för att gå till beslut kring dessa avseende alternativa kostnader 
och konsekvensbeskrivning.  

 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål och 

mått för 2021. 
 
 
Reservation 
Christoffer Wallin (SD-gruppen) och Fredrik Olsson (KD) reserverar sig mot 
beslutet samt deltar inte i investeringsbeslutet.  
 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Ekonom välfärd  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 42 Dnr VFN 2020-98 
 
Ekonomisk uppföljning och åtgärder 
 
Ordförande informerar om en ny stående punkt på välfärdsnämndens kommande 
möten. På grund av det ansträngda ekonomiska läget kommer nämnden att 
delges ekonomisk uppföljning och rapport från verksamhetscheferna om 
pågående arbete med åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. 
 
Planering pågår för att arbeta fram en struktur för uppföljningen. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Ekonom välfärdsförvaltningen 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 43 Dnr VFN 2019-64 
 
Initiativärende från Christoffer Wallin (SD), möjlighet att inrätta 
trygghetsboenden/serviceboenden i varje kommundel – svar från 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden remitterade 2019-12-18 § 98 ärendet till Samhällsbyggnads-
nämnden ”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 
Samhällsbyggnadsförvaltningens 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.  

 
Yrkanden 
Sten-Ove Niklasson (S), Regina Johansson (S), Maria Sundell (S),  
Karl-Anders Andersson (C), Hans-Joachim Isenheim (MP), Karin Blomstrand (L), 
Ulla Gustafsson (M), Glenn Hammarström (M):  
Bifall till för förvaltningens förslag. 
 
Christoffer Wallin (SD), Mathias Johansson (SD) och Louise Skaarnes (SD): 
Avslår förvaltningens förslag.  
Att ge förvaltningen i uppdrag att ta kontakt med Grönskan för att titta på att 
inrätta trygghetsboenden på Sörbygården.  
Att man i samband med projektering av nytt boende i Dingle inrättar 
trygghetsboendeplatser.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Sten-Ove Niklassons (S) m.fl. yrkande och 
Christoffer Wallins (SD) m.fl. yrkande och finner att välfärdsnämnden antar 
Sten-Ove Niklassons (S) m.fl. förslag. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 43 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om välfärdsnämnden godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst: för Sten-Ove Niklassons (S) m.fl. förslag 
Nej-röst: för Christoffer Wallins (SD) m.fl. förslag 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Karin Blomstrand (L) x 
Glenn Hammarström (M)  x   
Christoffer Wallin (SD)   x  
Mathias Johansson (SD)  x  
Louise 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 
Ulla Gustafsson (M) x   
 
Omröstningsresultat 
Med 8 antal röster för Sten-Ove Niklassons (S) m.fl. förslag och 3 antal röster för 
Christoffer Wallins (SD) m.fl. förslag, beslutar välfärdsnämnden bifalla Sten-Ove 
Niklassons (S) m.fl. förslag. 
 
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.  

 
 
Reservation  
Christoffer Wallin (SD), Mathias Johansson (SD) och Louise Skaarnes (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Fastighetschef 
Avdelningschef Vård och äldreomsorg 
Förvaltningsekonom  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 44 Dnr VFN 2019-157 
 
Svar till kommunrevisionen gällande planerade åtgärder för risker 
gällande ungas psykiska ohälsa. 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 12 mars 2020 antagit en förstudie 
avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. Förstudien har genomförts av EY 
på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.  
 
Förstudiens övergripande syfte har varit att översiktligt kartlägga ansvarig 
nämnds arbete med psykisk ohälsa bland barn och unga i respektive kommun. 
Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker identifierats inom kommunen och 
dessa har kommunrevisionen önskemål om att få återkoppling från 
välfärdsnämnden kring vilka eventuella åtgärder som planeras för att hantera 
riskerna. 
 
Riskerna som identifierats är följande; 
-Risk för otydlig roll- och ansvarsfördelning gällande det förebyggande arbetet 
och samverkan mellan ansvariga nämnder. 
-Risk för otillräcklig styrning från nämnd. 
-Risk för att de förebyggande insatser som erbjuds i kommunen inte görs kända 
bland kommunens invånare. 
-Risk för bristande samverkan med externa aktörer, exempelvis primärvård och 
BUP. 
-Risk för otillräcklig analys vid uppföljning. 
 
Avdelningschef och förvaltningschef har upprättat svar till kommunrevisionen 
som nämnden har att godkänna innan det överlämnas till revisionen. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens svar till revisionen 2020-05-29 
Revisionsrapport EY– förstudie 2020-03-12 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna svaret till kommunrevisionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna svaret och överlämna det till 

kommunrevisionen. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen Munkedals kommun 
Förvaltningschef 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 45 Dnr VFN 2020-61 
 
Svar till kommunrevisionen - Välfärdsnämndens arbete med 
kompetensförsörjning 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisor inkom 2020-03-12 med frågeställningen om hur välfärds-
förvaltningens strategiska arbete med kompetensförsörjning pågår samt vilka 
utmaningar som kvarstår. 

Förvaltningschefen beskriver i sitt förslag till svar på vilket sätt 
välfärdsförvaltningen arbetar med frågan. 
 
Välfärdsnämnden har att godkänna svaret innan det överlämnas till revisionen. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse och svar 2020-06-05 
Kommunrevisorns begäran 2020-03-12 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna förvaltningens svar och 

överlämna svaret till kommunrevisionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämndens beslutar att godkänna förvaltningens svar och 

överlämnar det till kommunrevisionen.  
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisor Claes Hedlund 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 46 Dnr VFN 2020142 
 
-Tidsplan för remissförfarande gällande revidering av äldreomsorgs-
program 2020-2025  
– Beslut om extra möte 26 augusti 2020 
 
Sammanfattning 
En tidsplan för remissförfarande har upprättats gällande förslag till nytt 
äldreomsorgsprogram. 
 
Det finns behov av att välfärdsnämnden har ett extra möte i augusti, då det är 
angeläget att ärendet färdigställs snarast. Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige kan då ges möjlighet att behandla ärendet i september. 
 
Förslag på dag för extra möte är 26 augusti kl. 09.00. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på Tidsplan och extra möte 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna tidsplanen för remissförfarande. 
 
* Välfärdsnämnden beslutar att ha ett extra möte 26 augusti 2020 kl 09.00 

för att behandla förslag till äldreomsorgsprogram 2020-2025. 
 
 
Tidsplan och förslag till Äldreomsorgsprogram expedieras till: 
Välfärdsnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KHR) 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschef vård och äldreomsorg 
Processutvecklare 
Nämndsekreterare  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 47 Dnr VFN 2020-82 
 
Information om upprättande av anmälan enligt Lex Sarah 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 201-09-19 § 64, att när en verksamhet upprättar en 
anmälan enligt Lex Sarah gällande missförhållande i verksamheten ska 
välfärdsnämnden delges avidentifierad information om ärendet på mötet. 
 
Förvaltningschefen redovisar en anmälan enligt Lex Sarah från äldreomsorgens 
verksamhet på Ekebacken. Efter utredning av anmälan gör förvaltningschef 
bedömningen att anmälan inte har medfört missförhållande eller fara den 
boende och har därför inte den allvarlighetsgrad att ärendet ska inlämnats till 
tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Åtgärder är 
vidtagna.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens muntliga information 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om välfärdsnämnden kan godkänna att informationen 
är tillräcklig och finner att välfärdsnämnden bifaller det. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN   
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 48 Dnr VFN 2020-21 
 
Anmälan av delegationsbeslut perioden 2020-05-01 – 2020-05-31 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4, att beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens nästkommande 
möte. 
 
Upprättad redovisning visar välfärdsförvaltningens anmälda delegationsbeslut 
under perioden 2020-05-01 – 2020-05-31.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-06-09  
Förteckning över redovisade beslut under aktuell period  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under perioden 
2020-05-01 – 2020-05-31 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
välfärdsnämnden antar förslaget. 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten avseende perioden 2020-05-01 – 2020-05-31. 
  
 
 
Beslutet expedieras till: 
Registrator VFN  
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 49 Dnr VFN 2020-17 
 
Månadsrapport – Statistik gällande insatser, bistånd och kostnader inom 
avdelningar Vård och äldreomsorg, Stöd och Individ- och familjeomsorg 
 
Sammanfattning 
Välfärdsförvaltningen har upprättat månadsvis statistikredovisning över insatser, 
bistånd och kostnader för respektive avdelnings verksamhet. 
 
Avdelning Vård och äldreomsorg 
- Hemtjänst - beviljad tid SoL/HSL, verkställd tid och arbetad tid - jämförelse 
under perioden januari-maj 2020. 
 
- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst - jämförelse under perioden januari 
2015 - maj 2020. 
 
-Antal brukare - inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser (ej trygghetslarm och 
avlösning) - jämförelse under perioden januari 2015 - maj 2020. 
 
-Antal korttidsdygn - dygn personer vistats på korttidsplats, jämförelse under 
perioden januari 2017 - maj 2020. 
 
-Bistånd hemtjänst - jämförelse under perioden december 2019 - maj 2020 
gällande områdena Centrum, Stale, Ytter, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. 
Statistiken omfattar antal personer, egenvård, beviljad hemtjänst totalt per 
månad. 
 
Avdelning Stöd 
-Verkställda beslut inom socialpsykiatrin – stödboende, boendestöd, 
kontaktperson, sysselsättning och boende under perioden januari – maj 2020. 
 
-Verkställda beslut LSS – daglig verksamhet, boende barn, personlig assistans 
(internt/externt) och särskilt boende, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, 
korttids-vistelse och serviceboende under perioden januari – maj 2020. 
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg 
-Egna familjehem - jämförelse under perioden januari 2015 - maj 2020. 
 
-Köpta familjehem - jämförelse under perioden januari 2015 - maj 2020. 
 
-Barn Hem för vård och boende (HVB) - jämförelse under perioden januari 2015 
- maj 2020. 
 
-Totalt antal placerade barn, jämförelse under perioden januari 2015 - maj 
2020. 
 
-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer -jämförelse under 
perioden januari 2018 - maj 2020. 
 
-Ekonomiskt bistånd - månadsvis jämförelse under perioden januari 2019 - maj 
2020. 
 
forts. 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

forts. § 49 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport Statistikredovisning till och med maj 2020 
 
Beslut 
* Välfärdsnämnden beslutar att notera redovisningen. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Avdelningschefer 
Förvaltningschef 
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VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

§ 50 Dnr VFN 2020-13 
 
Övrig fråga – budget  
Karl-Anders Andersson (C) tar upp frågan om den extra besparingen med  
2,3 tkr år 2020, som är inbakade i ramen och antaget i kommunfullmäktige.  
Det är en extra besparing som ålagds välfärdsnämnden utöver budget, som inte 
kan accepteras. 
Då nämnden inte kan klara den extra besparingen, bör nämnden återkoppla 
detta till kommunstyrelsen. 
 
Ulla Gustafsson (M) meddelar att hon tagit upp detta med kommunstyrelsens 
ordförande och revisionen i ett extra möte onsdagen den 17 juni.  
Välfärdsnämndens presidium ska även ta upp frågan i kommande möte med 
kommunstyrelsens presidium fredagen den 26 juni. Utifrån vad som då 
framkommer, kommer uppföljning att ske med en skrivelse till kommunstyrelsen 
efter nämndens möte i 24 september.  
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