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§ 85 Dnr 2020-000143  

Fastställande av ärendelistan. 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har att fastställa upprättad ärendelista enligt förslaget.  
Ordförande ställer frågan om ärendelistan kan fastställas enligt förslaget 
och finner att välfärdsnämnden fastställer ärendelistan.  

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan.   
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§ 86 Dnr 2020-000012  

Ekonomisk månadsrapport oktober 2020 (rapport ges 
2 ggr/år) 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ekonomisk rapport för välfärdsnämnden 
oktober 2020. 
Månadsrapporten för oktober visar en negativ prognosavvikelse mot 
budget på helår om  

7 500 tkr för välfärdsnämnden. Den beräknade merkostnaden för Covid-
19 uppgår till 5 900 tkr. Avvikelsen avser till stora delar vård och 
äldreomsorg då verksamheten ökat upp grundbemanningen som en följd 
av Covid-19 samt ekonomiskt bistånd. 

Prognosen är att hela den tilldelade investeringsramen om 3 505 tkr 
kommer förbrukas innan årets slut.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Månadsrapport oktober 2020 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per oktober 
2020.   

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per oktober 
2020.  
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
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§ 87 Dnr 2020-000013 

Budget 2021, plan 2022-2023, förändring ram 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har erhållit en ram för 2021 på 273 128 tkr. 
Kommunfullmäktige justerade 2020-09-28 § 95 välfärdsnämndens 
budgetram för 2021 med en lättnad på 1 500 tkr i effektiviseringskrav 
samt gav en tillfällig utökning på 1 000 tkr i personalvård. 
Kommunfullmäktig beslutade att Ekebacken inte skall läggas ner innan 
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsbart.  
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, avveckling av Bemanningsenheten, hemtagning inom 
LSS samt avveckling av träffpunkten, presenterar förvaltningen 
ytterligare förslag till anpassning av budgetram. Detta förslag är 
omorganisation inom boendestrukturen inom vård och omsorg 
motsvarande 3 500 tkr.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Budgetskrivelse 2021, plan 2022-2023, ny ram 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2021 plan 2022-2023 med konsekvensbeskrivningar. 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD): Att enhetschef och träffpunkten tas bort som 
utökning och minskning. Bifall till övriga delar i förslag till budget. 

Mathias Johansson (SD) och Linn Hermansson (SD): Bifall till Christoffer 
Wallins (SD) yrkande 

Ajournering begärs och verkställs, 09:54-10:10 

Regina Johansson (S) för S-gruppen samt Karl-Anders Andersson (C): 
Träffpunkten ska inte beröras av besparing, utan ska vara kvar i 
nuvarande form med öppen verksamhet för kommunens invånare. 
Träffpunkten ska sedan integreras i tilltänkt trygghetszon/annan 
tillgänglig boendeform om och när en sådan inrättas i centrala Munkedal. 
Finansiering sker med delar av det statsbidrag som kommunen fått för 
att stärka äldreomsorgen. Utöver att det ska finnas kommunanställd 
personal på Träffpunkten, får förvaltningen också i uppdrag att hitta en 
form för Idéburet offentligt partnerskap för att utveckla Träffpunkten. 
Bifall till förvaltningens beslut i övrigt. 

Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Hans-Joachim Isenheim (MP): Omflyttning av äldre från äldreboende 
Ekebacken för att göra Ekebacken till korttidsboende ska pausas tills 
Pandemin är över för att garantera säkerheten för alla inblandade
samt bifall till S och C ändringsyrkande. 
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Forts § 87 

Propositionsordning 
Ordförande hanterar propositionsordningen enligt följande: 

Då ändiringsyrkandena inte står i direkt opposition mot varandra 
hanteras de var för sig.  

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) 
ändringsyrkande eller avslag på yrkandet och finner att nämnden avslår 
yrkande. 

Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande 
propositionsordning:  

Ja: Bifall till Christoffer Wallins (SD) ändringsyrkande 
Nej: Avslag till Christoffer Wallins ändringsyrkande 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Christina Tedehag (M)  X  
Christoffer Wallin (SD) 1:e vice ordförande X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
Regina Johansson (S)  X  
Sten-Ove Niklasson (S)  X  
Maria Sundell (S)  X  
Karl-Anders Andersson (C) 2:e vice 
ordförande 

 X  

Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  
Ulla Gustafsson (M) ordförande  x  
Resultat 3 8  
 

Omröstningsresultat 
Ja-röster: 3 
Nej-röster: 8 

Välfärdsnämnden avslår Christoffer Wallins (SD) ändringsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på S och C ändringsyrkande samt om 
nämnden ska avslå yrkandet finner att nämnden beslutar enligt S och C 
ändringsyrkande 

Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande 
propositionsordning: 

Ja: Bifall S och C ändringsyrkande 
Nej: Avslag S och C ändringsyrkande 
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Forts § 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omröstningsresultat 
Ja-röster: 5 
Nej-röster: 3 
Avstår: 3 

Välfärdsnämnden beslutar enligt S och C ändringsyrkande och finner då 
att Linda Wigheds (M) yrkande faller. 

Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) 
tilläggsyrkande eller om någon är däremot och finner att nämnden avslår 
tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande 
propositionsordning: 

Ja: Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) tilläggsyrkande 
Nej: Avslag till Hans-Joachim Isenheims (MP) tilläggsyrkande 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Christina Tedehag (M)  X  
Christoffer Wallin (SD) 1:e vice ordförande  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Linn Hermansson (SD)  X  
Regina Johansson (S)  X  
Sten-Ove Niklasson (S)  X  
Maria Sundell (S)  X  
Karl-Anders Andersson (C) 2:e vice ordförande  X  
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Christina Tedehag (M)  X  
Christoffer Wallin (SD) 1:e vice ordförande   X 
Mathias Johansson (SD)   X 
Linn Hermansson (SD)   X 
Regina Johansson (S) X   
Sten-Ove Niklasson (S) X   
Maria Sundell (S) X   
Karl-Anders Andersson (C) 2:e vice 
ordförande 

X   

Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ulla Gustafsson (M) ordförande  x  
Resultat 5 3 3 
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Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  
Resultat 1 10  
 

Forts § 87 

Omröstningsresultat: 
Ja-röster: 1 
Nej-röster: 10 

Välfärdsnämnden avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) tilläggsyrkande.  

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2021 plan 2022–2023 med konsekvensbeskrivningar med ändring att: 
Träffpunkten ska inte beröras av besparing, utan ska vara kvar i 
nuvarande form med öppen verksamhet för kommunens invånare. 
Träffpunkten ska sedan integreras i tilltänkt trygghetszon/annan 
tillgänglig boendeform om och när en sådan inrättas i centrala Munkedal. 
Finansiering sker med delar av det statsbidrag som kommunen fått för 
att stärka äldreomsorgen. Utöver att det ska finnas kommunanställd 
personal på Träffpunkten, får förvaltningen också i uppdrag att hitta en 
form för Idéburet offentligt partnerskap för att utveckla Träffpunkten.  

Reservation/Protokollsanteckning 
SD-gruppen för förmån till sitt eget tilläggsyrkande 
Hans-Joachim Isenheim (MP) till förmån för sitt eget yrkande 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 88 Dnr 2020-000098  

Information - uppföljning och åtgärder i 
verksamheterna, IFO-grunder för beviljande av 
ekonomiskt bistånd 
Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorg som handlägger ekonomisk bistånd, 
informerar nämnden om grunderna för att bevilja ansökan om 
försörjningsstöd. 5 socialsekreterare arbetar idag 4,25% med ansökan 
om försörjningsstöd. 
Enligt 4 kapitel 1 § Socialtjänstlagen anges bland annat att "den som 
inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och 
sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet försäkras en 
skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så det stärker hans eller 
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv".  

Rätten till ekonomiskt bistånd bygger på en individuell 
behovsbedömning. 

Individ- och familjeomsorgen har flera samarbetspartner, 
arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten/praktikplatser, 
vårdcentralen, öppenpsykiatrin, biståndsenheten, boendestöd, IFO barn 
och unga, försäkringskassan och samordningsförbundet. 

Målet är att träffa klienterna minst en gång i månaden för ansökan, 
planering och uppföljning. Med detta arbetssätt hålls 
förändringsprocesserna levande och klienterna kan inte vila i att uppbära 
försörjningsstöd. 

När det gäller hushåll som uppburit försörjningsstöd med än 10 månader 
finns en projektanställning sedan 2016, med mål att avsluta 10 hushåll 
per år. Totalt under perioden februari 2018 - februari 2019 har 32 
hushåll avslutats. Under perioden januari - oktober 2020 har 21 hushåll 
avslutats.  

Beslutsunderlag 
Enhetschef IFO/vuxengruppens presentation 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.   

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
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§ 89 Dnr 2020-000139  

Information - hemrehabilitering och nära vård 
Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef för vård och äldreomsorg informerar om 
Hemrehabilitering och Nära vård och hur man möter framtidens behov; 
I äldreomsorgsprogrammet står det skrivet; 

Hemgång efter en sjukhusvistelse ska vara trygg för den äldre som 
kommer direkt hem till sitt ordinarie boende med individanpassade 
stödinsatser. Planering, samverkan och anpassning i det ordinära 
boendet, bidrar till en snabb och bra rehabilitering och återgång till 
vardagen och den äldre slipper tid på korttidsboende. 

Nära vård: 

Kommunerna förväntas medverka till ett nationellt omställningsarbete. 
Individerna/medborgarna ska vara mer delaktiga och fokus flyttas från 
specialistsjukvården till primärvården (kommun och vårdcentral). Det 
innebär olika former av närhet och tillgänglighet med nya arbetssätt som 
stöd, samarbeta med andra i civilsamhället samt främja hälsa och 
självständighet. 

Kommunerna har beviljats ett totalt anslag med 500 00 miljoner kronor, 
varav Munkedals kommun har tilldelats 475 486 kr samt en gemensam 
resurs på Fyrbodal för att vara behjälplig i utvecklingsarbetet. Medlen får 
användas till att stärka nya, redan pågående satsningar eller bibehålla 
effekter av redan gjorda satsningar.  

Syfte med hemrehabilitering; 

Genom att arbeta med teamsbaserad rehabilitering i den enskildes hem 
och närmiljö minska och/eller skjuta på behovet av hemtjänst, 
hemsjukvård samt minska antalet dygn på korttidsplats. Förväntad 
effekt är att behovet av särskilt boende skjuts fram. Genom att skjuta på 
ovanstående insatser förväntas kostnaderna minskas eller dämpas ur ett 
längre perspektiv. Avdelningschefen ger information på hur arbetet kan 
genomföras praktiskt och förväntade effekter.  

Det som krävs för att uppnå ovanstående är omstrukturering av 
boendeplatser, översyn av lokaler och anpassning, kompetensutveckling 
och vilja till förändringsarbete. 

Beslutsunderlag 
Avdelningschefens presentation 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.   

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
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§ 90 Dnr 2020-000157  

Synpunkter på granskningshandling Översiktsplan 
2018 
Sammanfattning av ärendet 
 Välfärdsförvaltningen har delgivits granskningshandlingar för 
Översiktsplan 2018 och vill framföra följande synpunkter; 

Samhällsplaneringen behöver växla upp för att möta behovet hos ett 
ökat antal äldre i samhället. Enligt WHO beräknas en fjärdedel av 
befolkningen vara över 60 år 2030. Detta medför att vi behöver tänka på 
nya sätt för att möta morgondagens behov och vi ser också en tendens 
till att människor i högre utsträckning vill bo kvar i sina egna hem och 
områden. 

Välfärdsförvaltningen saknar strategier för ett äldre vänligt och 
tillgänglighetsanpassat samhälle i granskningshandlingen för 
Översiktsplan 2018. Vidare önskar förvaltningen att detta perspektiv i 
högre utsträckning lyfts i pågående fysisk samhällsplanering.  

Antaget Äldreomsorgsprogram 2020-2025 är ett viktigt underlag att utgå 
från i detta arbete. Programmet biläggs handlingen i syfte att initiera 
dialog samt att i högre utsträckning lyfta och inarbeta perspektivet i 
pågående översiktsplanearbete.  

Barnperspektiv 

Välfärdsförvaltningen arbetar dagligen med en socialt utsatt grupp av 
barn och unga vars behov också behöver beaktas i samhällsplaneringen. 

Fokus på tillgänglighetsanpassning vid samhällsplanering bedöms som 
positivt för folkhälsan.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 

ÖP 2018 del 1 strategi och framtidsplaner 

ÖP 2018 del 2 planeringsförutsättningar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna synpunkter på översiktsplan 
2018.   

Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Forts § 90 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna synpunkter på översiktsplan 
2018.  

Reservation/Protokollsanteckning 
Hans-Joachim Isenheim (MP) deltar inte i beslutet eftersom platsen för 
äldreboende som är utpekad i Dingle är på åkermark och han har i 
tidigare beslut som rör densamma inte deltagit i beslutet.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 91 Dnr 2020-000133  

Förstudie enligt process för investering av lokaler, 
projekt Särskilt boende/trygghetsboende 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 20201012 att godkänna 
investeringsprocessen för lokaler. Syftet med investeringsprocessen är 
att underlätta styrning av stora projekt samt att få en bra politisk 
förankring. Varje nämnd utser sina representanter till styrgruppen som 
senare ska fastställas av kommunstyrelsen. Storleken på styrgruppen 
och antalet representanter från respektive nämnd skall baseras på 
projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser sedan ordförande för 
styrgruppen.  

Den beslutade investeringsprocessen har sin grund i att Munkedals 
kommun nu står inför en framtid med behov av stora investeringar. 
Äldre investeringar behöver ersättas samtidigt som demografi och 
omvärldsfaktorer ställer nya krav på nyinvesteringar. En hög 
investeringsvolym innebär påfrestningar på den kommunala ekonomin i 
form av ökade kostnader för räntor och driftskostnader samt utgifter för 
amortering. En omfattande investeringsvolym ställer stora krav på 
besluts- och genomförandeprocessen för att inte kommunen ska utsättas 
för onödiga ekonomiska risker. Investeringsprocessen ska stödja ett 
rationellt beslutsfattande med grund i god ekonomisk hushållning.  

Grundtanken med investeringsprocessen är att i en förstudie samla ett 
bättre underlag inför framtida investeringsbeslut som grundar sig på 
verksamhetens behov, framtida kostnader för drift och underhåll samt 
beräknad investeringskostnad. Beslutet om investeringsprocessen 
innebär vidare att en förstudie ska tas fram innan äskande om medel i 
investeringsbudgeten kan göras för samtliga projekt som i tidigt skede 
förväntas överstiga 15 mnkr.  

Förstudien skall minst innehålla följande punkter: 
Tidsplan 
Kravspecifikation 
Investeringsutgift 
Verksamhetsvolymer 
Driftskostnadskonsekvenser 

I normalfallet skall kostnaden för förstudier finansieras av beställande 
nämnd, antingen inom dennes befintliga driftsbudget eller via äskanden. 
Då KS beslut angående investeringsprocessen är alldeles nytt och medel 
redan finns anslagna och av KF beslutade i investeringsbudget 2021 med 
2 mkr anses dessa medel vara avsedda för denna förstudie för projektet 
Äldreboende/Trygghetsboende. Projektet har även ett planerat anslag 
om ytterligare totalt 200 mkr i nuvarande investeringsplan. Förstudiens 
kommande arbete och kalkyl samt beslut blir avgörande för framtida 
budgetvolym för projektet.    

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 983975



 
                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(17) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 91 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att starta en förstudie i enlighet med beslutad 
process för investering av lokaler.  

Välfärdsnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att utse 
nämndens presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp     

Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.  

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att starta en förstudie i enlighet med beslutad 
process för investering av lokaler.  

Välfärdsnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att utse 
nämndens presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp   

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef SHB 
Nämndsekreterare SHB 
VFN 
Nämndsekreterare VFF 
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§ 92 Dnr 2020-000142  

Information - anmälan Lex Sarah till IVO, 
störningsproblem med trygghetslarm, Tunstall 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt välfärdsnämndens delegationsordning ska förvaltningschef efter 
utredning av inkommen anmälan, avgöra om anmälan är så pass 
allvarlig att anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet (IVO). I sådana 
fall skall välfärdsnämndens myndighetsutskott besluta om utredning och 
vidtagna åtgärder är tillräckliga så att ärendet kan överlämnas till 
tillsynsmyndigheten. Enligt beslut i välfärdsnämnden 2019-09-19 § 64 
ska alla anmälningar enligt Lex Sarah delges till välfärdsnämnden som 
information på möte. 

Händelsen: 

Munkedals kommun har avtal med Tunstall AB, som har ansvar för att 
hantera och besvara alla trygghetslarm i kommunen. Svarstiden från 
larmmottagningen till den som larmar ska enligt avtalet ske inom max 2 
minuter.  

När Tunstall uppdaterade sin larmplattform i kombination med ny 
kundportal och samtidigt bytte telefonleverantör, så uppstod en kraftig 
påverkan på larmcentralens kapacitet.  

Med anledning av detta blev en vårdtagare i kommunen drabbad innan 
hemtjänstpersonalen upptäckte vårdtagarens situation vid ett 
rutinbesök. Vårdtagaren hade under dessa två timmar larmat fyra 
gånger utan att få någon svarsrespons. Hemtjänstpersonalen hade inte 
fått något som helst larmrop från Tunstall. Enhetschefen kontaktades 
och reservrutin aktiverades omedelbart. 

Vårdtagaren fick inga fysiska men, men risk för allvarligare skada, t ex 
efter fall, hade kunnat medföra allvarliga konsekvenser eftersom det inte 
gick att påkalla hjälp. 

Händelsen rapporterades som missförhållande eller risk för 
missförhållande och en utredning enligt Lex Sarah genomfördes med 
anledning av det inträffade.  

Välfärdsnämndes myndighetsutskott behandlade ärendet 2020-11-05 § 
178 och ärendet är överlämnat till IVO. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens muntliga information 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.   

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  

 

Comfact Signature Referensnummer: 983975



 
                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(17) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr 2020-000021  

Anmälan av delegationsbeslut - oktober 2020. 
Sammanfattning av ärendet 
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 2020-10-01 – 2020-10-31.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning  

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2020-10-01 - 2020-10-31     

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2020-10-01 – 2020-10-31   

Beslutet skickas till 
Registrator VFN 
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§ 94 Dnr 2020-000017  

Information - månadsrapport/Statistik av insatser och 
bistånd i verksamheterna oktober 2020. 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsförvaltningen har upprättat månadsvis statistikredovisning över 
insatser och bistånd för respektive avdelnings verksamhet. 

Avdelning Vård och äldreomsorg: 
- Hemtjänst - beviljad tid SoL/HSL, verkställd tid och arbetad tid - 
jämförelse under perioden januari - oktober 2020. 
- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst - jämförelse under perioden 
januari 2015 - oktober 2020. 
-Antal brukare - inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser (ej trygghetslarm 
och avlösning) - jämförelse under perioden januari 2015 - oktober 2020. 
-Antal korttidsdygn - dygn personer vistats på korttidsplats, jämförelse 
under perioden januari 2017 - oktober 2020. 
-Bistånd hemtjänst - jämförelse under perioden januari – oktober 2020 
gällande områdena Centrum, Stale, Ytter, Dingle, Hällevadsholm och 
Hedekas. Statistiken omfattar antal personer, egenvård, beviljad 
hemtjänst totalt per månad. 
-Hemtjänst perioden juni – oktober 2020 – beskrivning av 
hemtjänsttimmar. 
-Övrig äldreomsorg, bolista (kö), ansökningar, historik. 

Avdelning Stöd: 
-Verkställda beslut inom socialpsykiatrin – stödboende, boendestöd, 
kontaktperson, sysselsättning och boende under perioden januari – 
oktober 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 – oktober 2020. 

 

Avdelning Individ- och familjeomsorg: 
-Egna familjehem - jämförelse under perioden januari 2015 - oktober 
2020. 
-Köpta familjehem - jämförelse under perioden januari 2015 - oktober 
2020. 
-Barn Hem för vård och boende (HVB) - jämförelse under perioden 
januari 2015 - oktober 2020. 
-Totalt antal placerade barn, jämförelse under perioden januari 2015 - 
oktober 2020. 
-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer -jämförelse 
under perioden januari 2018 - oktober 2020. 
-Ekonomiskt bistånd - månadsvis jämförelse under perioden januari 
2019 - oktober 2020 
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Forts § 94 

Beslutsunderlag 
Avdelningschefernas gemensamma statistikredovisning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.   

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
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