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REGISTER 
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Datum 
2021-01-28 

 

  

 

 
Ärende  § 

1.  Fastställande av ärendelista. 
 
Presentation av vikarierande avdelningschef VoÄO 
Veronica Larsson och nyanställd MAS Kristina 
Nyckelgård. 
Dnr 2021-000016  

 1 

2.  Återkoppling - IVO beslut efter anmälan enligt Lex 
Sarah, störningsproblem med trygghetslarm 
Tunstall. 
Dnr 2020-000142  

 2 

3.  Information- ekonomisk uppföljning och åtgärder. 
Dnr 2021-000012  

 3 

4.  Månadsrapport/statistik av insatser, bistånd och 
kostnader inom verksamheterna -december 2020. 
Dnr 2020-000017  

 4 

5.  Anmälan av delegationsbeslut för december 2020. 
Dnr 2020-000021  

 5 

6.  Övrig information: 
-Nuläget med covid-19. 
-Förstudie SÄBO/trygghetsboende (ks beslut). 
-Förberedelse inför kommande budgetarbete. 
Dnr 2021-000014  

 6 

7.  Förstudie SÄBO/trygghetsboende (ks beslut), 
uppdrag – uppdatering inRiktas utredning. 
Dnr 2020-000133 

 7 

 

Tid: 2021-01-28, kl. 09:00-10:30  

Plats: Via teams-länk: ledamöter och ersättare 
I lokalen Gullmarssalen: ordförande VFN Ulla Gustafsson,  
tf. förvaltningschef Henry Einestedt, vik. avdelningschef VoO Veronica 
Larsson, MAS Kristina Nyckelgård (§ 1) samt sekreterare Monica Nordqvist. 
Personal via länk: ekonom Josefine Fredriksson och avdelningschef 
IFO/Stöd/Bistånd Clarie Engström. 
 

Justeringsdatum: 2021-02-02 kl. 12.00 

Justeringsperson: Linda Wighed (M)  

Ordförande: Ulla Gustafsson (M) 

Sekreterare: 
 

Monica Nordqvist 
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Plats och tid Digitalt sammanträde, torsdagen den 28 januari 2021 kl 09:00-10:30 
 
 
  

 
 
 
 
Beslutande 

I lokalen Gullmarssalen: ordförande Ulla Gustafsson, tf. förvaltningschef Henry Einestedt,  
vik. avdelningschef VoO Veronica Larsson, MAS Kristina Nyckelgård (§1) samt sekreterare 
Monica Nordqvist. 
Övriga deltagande via länk: avdelningschef IFO/Stöd/Bistånd Clarie Engström, förvaltningens 
ekonom Josefine Fredriksson. 
 
Ledamöter 

Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) 
Christina Tedehag (M) 
Christoffer Wallin (SD), 1:e vice ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Jan Petersson (SD) ersätter Linn Hermansson (SD) 
Regina Johansson (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Maria Sundell (S) 
Karl-Anders Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Fredrik Olsson (KD) 
 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 
Karin Blomstrand (L) 
Louise Skaarnes (SD) 
Erik Färg (S) 
Bjarne Fivelsdal (V) 
Lovisa Svensson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

Utsedd att Justerare Linda Wighed (M) 

  
Justeringens plats 
och tid Digital justering 2021-02-02 kl. 12.00  
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 1-7 

 Monica Nordqvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Ulla Gustafsson (M)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Linda Wighed (M)  
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§ 1 Dnr 2021-000016  

Fastställande av ärendelista. 
Förslag till ärendelista inför dagens möte är upprättad. Nämnden har att 
fastställa ärendelistan. 

Karl-Anders Andersson (C) meddelar att han avser att lägga ett yrkande 
i aviserad informationspunkt i ärende 6:2, förstudie SÄBO/ 
trygghetsboende. Punkten kommer därför att protokollföras som egen 
paragraf 7 som sista ärende. 

 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att fastställa ärendelistan med ändringar 
enligt ovan.   

 

Presentation  
Kristina Nyckelgård, nyanställd medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
och vikarierande avdelningschef för vård och omsorg, Veronica Larsson, 
presenterar sig för nämnden. 
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§ 2 Dnr 2020-000142  

Återkoppling - Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut 
efter välfärdsnämndens anmälan enligt Lex Sarah, 
störningsproblem med trygghetslarm Tunstall. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt välfärdsnämndens delegationsordning ska förvaltningschef efter 
utredning av inkommen anmälan enligt Lex Sarah, avgöra om händelsen 
är så allvarlig att anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndigheten IVO.  
I sådana fall ska välfärdsnämndens myndighetsutskott besluta om 
utredning och vidtagna åtgärder är tillräckliga så att ärendet kan 
överlämnas till tillsynsmyndigheten.  
 
Myndighetsutskottet behandlade 2020-11-05 § 178 ärendet gällande 
störningsproblem med trygghetslarm Tunstall. Ansvarigt företag gjorde 
2020-10-08 byte av en plattform, vilket fick konsekvenserna att när 
brukare larmade tog det flera timmar innan larmet besvarades och hjälp 
anlände. Den enskilde fick inga fysiska men. Utskottet beslutade att 
vidtagna åtgärder var tillräckliga och ärendet överlämnades till IVO. 
 
Välfärdsnämnden delgavs 2020-11-19 information om aktuell anmälan 
till IVO. 
 
IVO beslutade 2020-12-21, att ärendet avslutas och att IVO inte kommer 
att vidta ytterligare åtgärder. IVO bedömer att utredningen visar att 
huvudmannen har vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller 
undanröja missförhållandet, identifierat bakomliggande orsaker till det 
inträffade samt vidtagit och planerar vidta åtgärder för att förhindra att 
något liknande inträffar igen. 
 
Välfärdsnämnden informeras nu om IVO:s beslut. 
 
Beslutsunderlag 
IVO:s beslut 2020-12-21, dnr 3.1.2-56427/2020-3 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutet expedieras till: 
Slutarkiv 
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§ 3 Dnr 2021-000012  

Information- ekonomisk uppföljning och åtgärder. 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsförvaltningen informerar om åtgärder/utfall för december 2020. 
Redovisningen omfattar: 

Ekonomi gällande covid-19: 
Uppbokade merkostnader 2020: - 8 098 tkr 
-erhållet bidrag socialtjänsten februari-augusti: 5 234 tkr 
-återsökt bidrag socialtjänsten september-november: 862 tkr 
-erhållen intäkt från Försäkringskassan, all sjukfrånvaro april-december  
3 526 tkr. 
Ersättningarna främst till avdelningarna Vård och omsorg samt Stöd, har  
förbättrat resultatet mot prognos. 
 
Vård och omsorg: 
Smittade brukare och personal har genererat hög arbetsbelastning och 
personalkostnader. 
Åtgärder vid omorganisation för korttidsvistelse och särskilt boende samt 
anpassningar av personalstyrkan i den mån det gått.  
 
Individ- och familjeomsorg: 
Preliminärt resultat enligt prognos, tillkommande placering inom våld i 
nära relationer, försörjningsstöd är något högre an prognosen visar, 
vilket bland annat beror på att det är svårt att få ut personer i arbete 
eller studier i pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens presentation och muntlig information. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Beslutet expedieras till: 
Akten 
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§ 4 Dnr 2020-000017  

Månadsrapport/statistik av insatser, bistånd och 
kostnader inom verksamheterna -december 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 -december 2020. 

- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst - jämförelse under perioden 
januari 2015 - december  2020. 

-Antal brukare - inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser (ej trygghetslarm 
och avlösning) - jämförelse under perioden januari 2015 - december 
2020. 

-Antal korttidsdygn - dygn personer vistats på korttidsplats, jämförelse 
under perioden januari 2017 - december  2020. 

-Bistånd hemtjänst - jämförelse under perioden januari – december 2020 
gällande områdena Centrum, Stale, Ytter, Dingle, Hällevadsholm och 
Hedekas. Statistiken omfattar antal personer, egenvård, beviljad 
hemtjänst totalt per månad. 

-Hemtjänst – beskrivning av hemtjänsttimmar, beviljade timmar, antal 
brukare, antal egenvårdsuppdrag december 2020 

-Övrig äldreomsorg, bolista (kö), nya ansökningar SÄBO, beviljade 
beslut, "Trygg och säker utskrivning, förenklad utskrivning. 

 

Avdelning Stöd: 

-Verkställda beslut inom socialpsykiatrin – stödboende, boendestöd, 
kontaktperson, sysselsättning och boende under perioden januari – 
december 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 – december 2020. 

 

Avdelning Individ- och familjeomsorg: 

-Egna familjehem - jämförelse under perioden januari 2015 - december 
2020. 

-Köpta familjehem - jämförelse under perioden januari 2015 -december 
2020. 
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Forts § 4 

-Barn Hem för vård och boende (HVB) - jämförelse under perioden 
januari 2015 - december  2020. 

-Totalt antal placerade barn, jämförelse under perioden januari 2015 - 
december  2020.-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer 
-jämförelse under perioden januari 2018 - december 2020. 

-Ekonomiskt bistånd - månadsvis jämförelse under perioden januari 
2019 - december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikredovisning december 2020 samt muntlig information. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Beslutet expedieras till 
Akten 
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§ 5 Dnr 2020-000021  

Anmälan av delegationsbeslut för december 2020. 
Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har upprättat redovisning av 
välfärdsförvaltningens anmälda delegationsbeslut för december 2020.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Anmälda delegationsbeslut avseende december 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningens av delegationsbeslut 
avseende december 2020.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att välfärdsnämnden godkänner redovisningen. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningens av delegationsbeslut 
avseende december 2020.   

 

Beslutet expedieras till 
Registrator VFN 
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§ 6 Dnr 2021-000014  

Övrig information från förvaltningen 
 
Nuläget med covid-19 
Tf. förvaltningschef och vik. avdelningschef ger information om 
situationen gällande covid-19 i verksamheterna. 
 
Förberedelse inför kommande budgetarbetet  
Ordförande önskar en öppen dialog om det fortsatta arbetet med budget 
2021 och 2022. 
Några synpunkter som framkommer är;  
Det är mycket viktigt att den budget som är antagen, inte ska förändras 
under pågående budgetår. Det ställer till stora problem med åtgärder 
som redan har påbörjats, när förutsättningarna plötsligt förändras. Det 
är stora verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde som tar tid 
att förändra.  
Det är tydligt att nämnden arbetar med åtgärder och måste ges tid att 
verkställa besluten.  
Att utöka samarbetet mellan Barn och utbildningsnämnden och 
Välfärdsnämnden samt respektive förvaltning, när det gäller barn och 
ungdomar som kräver stöd och insatser av båda nämnderna. Att istället 
se kommunen som helhet. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Beslutet expedieras till 
Akten 
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§ 7 Dnr 2020-133 

Information - Förstudie SÄBO/trygghetsboende, 
uppdrag gällande inRiktas utredning 
 
Sammanfattning 
Välfärdsnämnden beslutade 2020-11-19 § 91 att starta en förstudie i 
enlighet med beslutad process för investering av lokaler gällande särskilt 
boende (SÄBO) och trygghetsboende. Nämnden beslutade föreslå 
kommunstyrelsen att utse nämndens presidium som representanter i 
projektets politiska styrgrupp. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-01-19 § 3 men beslutade 
att bordlägga ärendet.  
 
Yrkanden 
Karl-Anders Andersson (C): Enligt uppdrag från kommunen, 
överlämnade inRikta en utredning 2019-09-26 om efterfrågan och behov 
av platser i särskilt boende. Inför kommande stora beslut kan det vara 
bra att få uppdatering av siffermaterialet i utredningen till dagsfärska 
siffror. Därför yrkas att inRikta får i uppdrag att genomföra en 
uppgradering av siffermaterialet i utredningen, så det blir så aktuella 
siffror som möjligt. 
 
Christoffer Wallin (SD): Innan uppdrag ges, bör förvaltningschefen få i 
uppdrag att undersöka kostnaderna för ett nytt uppdrag till inRikta och 
återkomma till nämnden. 
 
Efter fortsatt diskussion kom nämnden överens om att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att se över inRiktas siffror och återkomma 
till nämnden med resultatet. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över 
inRiktas siffror och återkomma till nämnden med resultatet. 
 

 

Beslutet expedieras till 
Förvaltningschef Välfärd 
Förvaltningens ekonom 
Avdelningschef Vård och omsorg 
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