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Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Välfärdsnämnden 

Plats och tid Gullmarssalen, kommunhuset Forum,  
torsdagen den 22 september 2022 kl 09.00-12.00 
Nämnden fortsätter därefter mötet med studiebesök i 
Lysekil på Fiskebäcks SÄBO 

Beslutande Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) 
Lars Östman (M) ersätter Christina Tedehag (M) 
Mathias Johansson (SD), 1:e vice ordförande 
Louise Skaarnes (SD) 
Jan Petersson (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) 
Erik Färg (S) ersätter 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 Karin Blomstrand (L) 
Bjarne Fivelsdal (V) 
Runa Pasanen (SD) 

Övriga närvarande / 
föredragande 

Johanna Eklöf, förvaltningschef välfärd 
Linus Nilsson, ekonom § 60 
Josefine Fredriksson, ekonom § 60 
Annelie Fjellsson, alkoholhandläggare § 61 
Inez-Rössberg Andersson, färdtjänsthandläggare § 62 
Karolina Christensen, avdelningschef VoO § 63 
Lisa Berndtzen, enhetschef IFO §§ 64-65, 68 
Anna Bäckström, socialsekreterare § 65 
Monica Nordqvist Sekreterare 

Justerare Maria Sundell (S) 

Justering sker Digital justering, den 26 september 2022 kl. 12.00. 
§ 65 justeras manuellt omedelbart efter mötet i separat 
protokoll. 

           
Beslut i paragraf 65 skrivs i separat protokoll. Ärendet omfattas av 
individsekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagens 26 kapitel och 
publiceras därför inte.  
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§ 59 Dnr 2022-000026  

Fastställande av ärendelistan  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ärendelista till dagens sammanträde som 
nämnden har att godkänna. 
 
Ärende 7 (§ 65) gäller yttrande till Tingsrätten över Munkedals kommuns 
ansökan om vårdnadsöverflytt enligt föräldrabalken avseende ett barn. Då 
ärendet brådskar samt innehåller individsekretess enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen, kommer ärendet att skrivas i ett separat protokoll och 
justeras omedelbart efter mötets slut. Endast tjänstgörande ledamöter och 
berörda tjänstemän närvarar vid föredragning och beslut i ärendet. 
 
Efter dagens möte åker välfärdsnämnden på studiebesök till Fiskebäck 
äldreboende i Lysekil. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 

Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att anta ärendelistan. 
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§ 60 Dnr 2022-000001  

Delårsrapport augusti 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har för perioden januari till augusti en negativ 
budgetavvikelse om -11 622 tkr mot budget. Årsprognosen är ett resultat om 
-11 550 tkr, vilket är 3 450 tkr sämre än föregående prognos per april 
månad. Anledningen till den försämrade resultatprognosen är tillkommande 
placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt ökade personalkostnader 
inom Vård och omsorg. Av den totala prognosen avser -7 770 tkr 
prognostiserat underskott för placeringar.   

Investeringarna för perioden januari till augusti uppgår till 671 tkr och avser 
digitala nyckelskåp samt upprustning av Ekebacken. Planen är att förbruka 
hela investeringsramen om 2 451 tkr under 2022. 

Välfärdsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra 
inriktningsmål, varav tre mål är delvis uppfyllda och ett är till stor del uppfyllt. 
Prognosen för måluppfyllelse ses generellt som god.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-15 
Delårsrapport augusti 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti och noterar 
verksamhetens återrapportering av beslutade åtgärder för budget i balans. 

Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar 

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

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti och noterar 
verksamhetens återrapportering av beslutade åtgärder för budget i balans. 

Välfärdsnämnden godkänner planerade investeringar. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef välfärd 
Förvaltningsekonom 
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§ 61 Dnr 2022-000112  

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kapitel ger 
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av 
alkoholdrycker. Med alkohol förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 
volymprocent alkohol. 
 
En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av 
restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen av öl klass II. 
Planen skall hjälpa till med prioriteringar och styra upp tillsynen i tid och 
inriktning.  
I Munkedals kommun är välfärdsnämnden ansvarig för tillståndsgivning och 
tillsyn. Lysekils kommuns alkoholhandläggare anlitas för uppdraget.  
Regional tillsynsmyndighet enligt alkohollagen är Länsstyrelsen och ska bland 
annat ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas 
verksamhet avseende alkohollagens efterlevnad. Central tillsynsmyndighet är 
Statens Folkhälsoinstitut som ska följa utvecklingen och vara vägledande vid 
tillämpningen av lagen.  
Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen ska ske varje år. 
Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelsen tar även del av kommunernas tillsyn 
inom alkoholområdet via enkäter som skickas till kommunerna varje år och 
som sedan redovisas i årliga länsrapporter. 
Kommunerna ska delge årlig tillsynsplan till Länsstyrelsen. 
 
Kommunens alkoholhandläggare har upprättat tillsynsplan avseende år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse-Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplanen enligt alkohollagen 
för år 2022. 

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

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar anta tillsynsplanen enligt alkohollagen för år 2022. 
 
Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare för vidare befordran till Länsstyrelsen. 
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§ 62 Dnr 2021-000139  

Omsorgsresor till daglig verksamhet -  
återremiss från kommunfullmäktige (Dnr KS 2021-273) 

Sammanfattning av ärendet 
En del av de personer som deltar i daglig verksamhet anordnad av AME 
(Arbetsmarknadsenheten) reser idag med så kallade omsorgsresor. Dessa 
resor har en egenavgift motsvarande 30 kr/enkel resa. Denna avgift har inte 
höjts under de senaste tio åren.  

Omsorgsresor är egentligen en form av färdtjänst, men med fasta inlagda 
resor och en extra subventionerad egenavgift, men utan ett regelrätt 
biståndsbeslut för den enskilde.  

Personer mellan 18 och 65 år som har fördyrade levnadskostnader på grund 
av sitt funktionshinder, har möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning 
via Försäkringskassan. Se vidare bilaga om Merkostnadsersättning. 

Enligt Kommunallagen KL 2:a kap, Uppgifter som andra ska ha hand om, 
framgår enligt 2 § att Kommuner och regioner får inte ha hand om sådana 
angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller 
någon annan ska ha hand om.  

Det finns alltså ingen anledning för kommunen att fortsätta att subventionera 
en avgift som den enskilde kan söka ersättning för via Försäkringskassan. 

I dagsläget har ca 15 personer i kommunen tillstånd för omsorgsresor med 
subventionerad egenavgift. Av dessa har de allra flesta redan tillgång till 
färdtjänst. De som inte har färdtjänst i nuläget kan ansöka om detta.  

Att ansöka om färdtjänst även när det gäller omsorgsresor, utifrån Lag om 
Färdtjänst, innebär en rättssäker handläggning med beslut som också kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär.  

Dagens omsorgsresor har hitintills betraktats som en form av 
verksamhetsresor. Den enskilde får inget regelrätt beslut om resetillstånd och 
ett nekande av resetillstånd kan därmed ej heller överklagas. 

Viktigt: Omsorgsresorna till och från daglig verksamhet via AME ska inte 
sammanblandas med dagverksamhetsresor för äldre/demens.  

De äldres dagverksamhetsresor beviljas enligt SoL av biståndshandläggare 
och berörs inte av detta beslut. 

Återremiss 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 § 26 att återremittera ärendet, 
dnr 2021-000273, till välfärdsnämnden med följande återremissyrkande; 
 
forts.  
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Forts. § 62 
1. Göra en fördjupad analys och konsekvensbeskrivning gällande vilken 
faktisk ekonomisk skillnad som kan uppstå för individerna om den 
subventionerade egenavgiften för omsorgsresor tas bort.  

2. Klargöra om det kan uppstå glapp mellan ersättningar i en eventuell 
övergång från subventionerad egenavgift för omsorgsresor, och om ja, ta 
fram förslag på övergångsbestämmelse för att minimera ekonomisk negativ 
konsekvens för individerna.  

3. Ta fram alternativa tillvägagångssätt för att säkerställa rättssäkerhet och 
likabehandling i besluten, men utan att den subventionerade egenavgiften för 
omsorgsresor upphör. 

Svar på återremissens frågeställningar återges i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 
Bilaga 1:svar på kommunfullmäktiges återremiss 
Bilaga2: information om merkostnadsersättning från försäkringskassan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att jämställa egenavgiften för omsorgsresor till 
motsvarande egenavgift för färdtjänst inom Munkedals kommun, á 78 kr 
/enkel resa inom kommunen, att gälla från och med 2023-01-01.  

Egenavgiften regleras därefter årligen genom att följa höjningen för 
färdtjänstavgiften. 

Kommunfullmäktige beslutar att den som är i behov av Omsorgsresor, 
fortsättningsvis hänvisas till att ansöka om färdtjänst/omsorgsresa enligt Lag 
om Färdtjänst.  

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

Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att jämställa egenavgiften för omsorgsresor till 
motsvarande egenavgift för färdtjänst inom Munkedals kommun, á 78 kr 
/enkel resa inom kommunen, att gälla från och med 2023-01-01.  

Egenavgiften regleras därefter årligen genom att följa höjningen för 
färdtjänstavgiften. 

Kommunfullmäktige beslutar att den som är i behov av Omsorgsresor, 
fortsättningsvis hänvisas till att ansöka om färdtjänst/omsorgsresa enligt Lag 
om Färdtjänst. 
forts. 
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Forts. § 62 
 
Beslutet skickas till 

Välfärdsnämndens förslag till beslut expedieras till:  
Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Avgiftshandläggare/färdtjänsthandläggare 
Förvaltningschef välfärd  
Avdelningschef Stöd 
Ekonom välfärd 
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§ 63 Dnr 2022-000029  

Samverkansavtal Fyrbodal om digitala 
hjälpmedel, välfärdsteknik 

Sammanfattning av ärendet 
Baserat på utredningen- Välfärdsteknik i samverkan, utvecklades ett förslag 
på samverkansavtal för digitala hjälpmedel som varit ute på remiss till Västra 
Götalandsregionen. Huvudmännen ställde sig positiva till förslaget och nu är 
ett avtal framtaget. Avtalet syftar till att, utgå från individen samt 
effektivisera användningen av gemensamma resurser och understödja arbetet 
för Nära vård. Avtalet löper under en treårsperiod.  

Beslutsunderlag 
Avdelningschef Vård och omsorgs tjänsteskrivelse 2022-09-02 
Missiv(e-post) fån kansli Fyrbodals kommunalförbund 2022-06-27 
Tjänsteskrivelse socialstrateg Fyrbodal 2022-05-23 
Protokoll § 77 2022-06-17 Förbundsdirektionen Fyrbodal 
Samverkansavtal digitala hjälpmedel  

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att underteckna samverkansavtal för digitala 
hjälpmedel med Västra Götalandsregionen och dess 49 kommuner.  

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

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att underteckna samverkansavtal för digitala 
hjälpmedel med Västra Götalandsregionen och dess 49 kommuner.  
 

Beslutet skickas till 
 
Socialstrateg Fyrbodal 
Förvaltningschef välfärd 
Avdelningschef Vård och omsorg 
Förvaltningsekonom 
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§ 64 Dnr 2022-000018  

Revidering av välfärdsnämndens 
delegationsordning i IFOs kapitel 2 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ny lagstiftning gällande lex lilla hjärtat (SoU33), har 
ändringar gjorts i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
och Socialtjänstlagen (SoL). Välfärdsnämndens delegationsordning kapitel 2, 
gällande individ- och familjeomsorgen har därför setts över. Lagändringarna 
trädde i kraft 2022-07-01. 

Ändringarna gäller en förstärkning av barnets rätt och att se till barnets bästa 
när vård enligt LVU upphör. Liknande ändringar görs i SoL där viss hänvisning 
görs till LVU. 

I lagarna LVU och SoL anges ”socialnämnden” vilket är att likställa med 
välfärdsnämnden i Munkedals kommun. Sammanfattningsvis omfattar den 
nya lagstiftningen följande; 

När vård har beslutats med stöd av LVU får socialnämnden i en kommun inte 
besluta att vården ska upphöra förrän de förhållanden som gör att vården 
behövs har förändrats på ett genomgripande sätt och under en längre tid. 

När ett barn varit placerad i samma familjehem i två år ska socialnämnden 
överväga om det finns skäl att ansöka om att ändra vårdnaden om barnet. 

När vård enligt LVU upphör ska socialnämnden följa upp situationen för den 
som är under 18 år. 

När socialnämnden prövar om vård enligt LVU ska upphöra ska nämnden 
överväga om det finns anledning att ansöka om förbud att flytta barnet. 

Socialnämnden får möjlighet att uppmana en förälder eller vårdnadshavare till 
ett barn som vårdas enligt LVU, att lämna ett drogtest före umgänge och 
innan en prövning om vård enligt LVU ska upphöra. 

Förtydligande noteringar finns att läsa i bilagan med förslag till ändringar i 
delegationsordningens avsnitt LVU och SoL. 

Förordnande 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem 
nämnden bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det räcker inte att ange 
beslutsfattarens befattning utan rätten att fatta beslut är personlig och ska 
därmed namnges. Kompletterande beslutanderätt får användas när ärenden 
är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Med anledning av chefsbyten i förvaltningen samt att förändring har skett av 
personal i socialjouren i Uddevalla, har uppdatering av förordnanden skett i 
delegationsordningens nummer 2.74.  
 
forts. 
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forts. § 64 
 
Socialjouren träder in i akuta situationer på kvällar och helger. 
Förslag till beslut omfattar även de personer som redan har förordande, för 
att i beslutet få en tydlighet vilka personer som avses i sin helhet.  

Förvaltningen kommer under hösten göra en total översyn av samtliga kapitel 
i delegationsordningen vilket innebär att ytterligare ändringar och tillägg kan 
komma att föreslås innan årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-14 
Bilaga med förslag till redigering i kapitel 2, IFO 

Förvaltningens förslag till beslut 
Delegation: 
Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till revidering av välfärdsnämndens 
delegationsordning antagen 2022-02-17 § 15, i Individ- och familjeomsorgens 
kapitel 2, som gäller förändring i Lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) och Socialtjänstlagen (SoL) i angivna nummer;  
2.49,  2.49.1,  2.50,  2.53,  2.53.1,  2.53.2,  2.54,  2.70.1,  2.70.2,  2.74, 
2.105,  2.105.1,  2.105.2,  2.126.1,  2.126.2, och 2.126.3. 

Förordnande: 
Välfärdsnämnden beslutar ge förordnande till följande chefer anställda i 
välfärdsförvaltningen som ej sedan tidigare har förordnande i nummer 2.74; 
Anna Thydén (från och med 2022-12-01), Johanna Eklöf och Robert Legén. 

Välfärdsnämnden beslutar att ge förordnande till följande personer i 
socialjouren (Uddevalla), att fatta beslut på Munkedals kommuns vägnar i 
nummer 2.74; 
Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Eva Nilsson, Therese Karlsson Annelie 
Berntsson Berg, Gustaf Lundell, Annette Calner, Inga-Lill Carlsson, Solveig 
Larsson, Pernilla Martinsson, Anna-Karin Ödbrant och Helena Larsson. 

Välfärdsnämndens tidigare beslut om förordnande för Niklas Borg och Maria 
Ternström upphör då de avslutat sin anställning i Munkedals kommun. 

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

Välfärdsnämndens beslut 
Delegation: 

Välfärdsnämnden beslutar att anta förslag till revidering av välfärdsnämndens 
delegationsordning antagen 2022-02-17 § 15, i Individ- och familjeomsorgens 
kapitel 2, som gäller förändring i Lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) och Socialtjänstlagen (SoL) i angivna nummer; 
forts. 
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forts. § 64 
 
2.49,  2.49.1,  2.50,  2.53,  2.53.1,  2.53.2,  2.54,  2.70.1,  2.70.2,  2.74, 
2.105,  2.105.1,  2.105.2,  2.126.1,  2.126.2, och 2.126.3. 

Förordnande: 

Välfärdsnämnden beslutar ge förordnande till följande chefer anställda i 
välfärdsförvaltningen, som ej sedan tidigare har förordnande, i nummer 2.74; 
Anna Thydén (från och med 2022-12-01), Johanna Eklöf och Robert Legén. 

Välfärdsnämnden beslutar att ge förordnande till följande personer i 
socialjouren (Uddevalla), att fatta beslut på Munkedals kommuns vägnar i 
nummer 2.74; 
Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Eva Nilsson, Therese Karlsson Annelie 
Berntsson Berg, Gustaf Lundell, Annette Calner, Inga-Lill Carlsson, Solveig 
Larsson, Pernilla Martinsson, Anna-Karin Ödbrant och Helena Larsson. 

Välfärdsnämndens tidigare beslut om förordnande för Niklas Borg och Maria 
Ternström upphör då de avslutat sin anställning i Munkedals kommun. 

 

Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare för redigering, expediering och publicering 
Individ och familjeomsorgen 
Socialjouren Uddevalla 
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§ 65 Dnr 2022-000009  

Yttrande till Tingsrätten gällande 
välfärdsnämndens ansökan om överflyttning av 
vårdnaden om ett barn, enligt föräldrabalken 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet omfattas av individsekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagens  
26 kapitel och publiceras därför inte. Beslut i paragraf 65 skrivs i separat 
protokoll och justeras omedelbart efter mötets slut. 
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§ 66 Dnr 2022-000005  

Anmälan av delegationsbeslut juni-juli 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 2022-06-01 – 2022-07-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Sammanställning av periodens delegationsbeslut 

Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-06-01 - 2022-07-31. 

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

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2022-06-01 – 2022-07-31. 

Beslutet skickas till 
 
Registrator välfärdsnämnden 
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§ 67 Dnr 2022-000023  

Månadsrapport/Statistik över bistånd och 
insatser till och med augusti 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 augusti 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 boenden, 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. 

Statistiken omfattar jämförelse under perioden januari 2020 – augusti 2022. 

Underlag för information 
Statistikredovisning till och med augusti 2022 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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§ 68 Dnr 2022-000025  

Övrig information från förvaltningen  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef informerar nämnden om kommunens anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande missförhållande och risk för 
missförhållande i verksamheten på Allégården. Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott har enligt välfärdsnämndens delegationsordning, godkänt 
att vidtagna åtgärder är tillräckliga och inlämnat redovisningen till IVO. 
IVO har meddelat att de anser att nämnden har vidtagit de åtgärder som 
krävts för att missförhållandet inte upprepas. IVO har därmed avslutat 
ärendet. 
 
Fråga uppkommer på mötet om hur socialtjänsten hanterar polisanmälan i 
samband med orosanmälan om att barn misstänks fara illa i våld i nära 
relationer.  
Enhetschef för IFO/Barn och unga redogör för handläggningen av 
orosanmälan. Alla orosanmälningar handläggs men inte i alla fall inleds 
utredning. Hon påpekar att flera orosanmälningar kan handla om ett och 
samma barn som redan är under utredning av socialtjänsten, då tillförs 
anmälan pågående utredning. När det gäller våld i nära relationer där barn är 
inblandade görs anmälan om misstanke om brott, barnfridsbrott.  

Underlag för information 
Muntlig information  

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
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