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7. Initiativärende från Karl-Anders Andersson (Centerpartiet): Uppdrag till förvaltningen 
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Plats: Digitalt möte 
Ordförande, tf. förvaltningschef och sekreterare i lokalen Gullmarssalen 
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Plats och tid  Digitalt möte, torsdagen den 17 juni 2021 kl 09:00-12:30 
ordförande, tf. förvaltningschef och sekreterare i lokalen Gullmarssalen 

Beslutande  Ulla Gustafsson (M), Ordförande 
Linda Wighed (M) 
Christina Tedehag (M) 
Christoffer Wallin (SD), 1:e vice ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
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 

 Karin Blomstrand (L) 
Terje Skaarnes (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Sophie Bengtsson (S) 
Erik Färg (S) 
Lovisa Svensson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 
 

Justerare 
 
Linn Hermansson (SD) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, måndag 21 juni 2021 kl. 12:00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 59-66 
 Monica Nordqvist   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Ulla Gustafsson (M)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Linn Hermansson (SD)   
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§ 59 Dnr 2021-000016  

Fastställande av ärendelistan 
Sammanfattning av ärendet 
Karl-Anders Andersson (Centerpartiet) har inkommit med initiativärende 
gällande införande av insatserna Digital tillsyn och GPS-larm. 
Initiativärendet finns att läsa sist i kallelsehandlingen. Nämnden har att 
ta ställning till hur ärendet ska hanteras; 
-tas upp och avgöras i sak på dagens möte, 
-bordlägga ärendet och avgöra det senare (inget nytt i ärendet får 
inkomma), 
-överlämna det till förvaltningen eller annat organ för beredning. 
Ärendet protokollförs som sista ärende och paragraf. 
 
Förslag till övrig ärendelista har upprättats. Välfärdsnämnden har att 
fastställa ärendelistan.   
 
Beslutsunderlag 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse      
 
Yrkanden 
Ordförande Ulla Gustafsson (M) föreslår att initiativärendet ska 
behandlas på dagens möte, då ärendet redan är presenterat i kallelsen. 
Ärendet behandlas då som sista ärende.      
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om initiativärendet från Karl-Anders 
Andersson (C) kan behandlas på dagens möte som sista ärende och 
finner att välfärdsnämnden bifaller förslaget.      
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att initiativärende från Karl-Anders Andersson 
(Centerpartiet) behandlas på dagens möte som sista ärende (§ 65)   
 
Välfärdsnämnden fastställer i övrigt föreslagen ärendelista.   
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§ 60 Dnr 2021-000001  

Välfärdsnämndens delårsrapport april - åtgärder för 
ökade mertidskostnader 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden behandlade 2021-05-20 § 45 Delårsrapport april 2021. 
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för ökade 
mertidskostnader och återkomma i nämndens möte i juni. Förvaltningen 
har tagit fram begärd redovisning.  
 
Mertidsersättning utgår till all tillsvidareanställd personal som arbetar 
pass utöver sin grundsysselsättning. Mertidsersättningen är 20% utöver 
den ordinarie lönen.  
 
Kostnaden för mertid har sedan 2018 legat på cirka 5 200 tkr/år exkl. 
sociala avgifter. Kostnaden för mertid är högst i verksamheterna 
hemtjänst, särskilt boende och LSS gruppbostad.  
 
Enhetschefer får i uppdrag att inventera vilka personer i arbetsgruppen 
som vill höja sin sysselsättningsgrad. Rutiner för tillsättning av vakanta 
turer och frånvaro ses över och istället för att tillsätta tillsvidare anställd 
personal på mertid kommer sysselsättningsgraden tillfälligt höjas vid 
tillsättning. Chefen för hemsjukvården kommer även få i uppdrag att 
stötta hemtjänstens chefer utifrån den resa hemsjukvården gjorde 2020 
och minskade mertiden.  
 
Störst effekten på mertiden kommer ges i samband med införandet av 
heltidsresan.     
 
Beslutsunderlag 
Ekonomen och tf. förvaltningschefs tjänsteskrivelse  
Delårsrapport april 2021 -Åtgärder för ökade mertidskostnader 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna föreslagna åtgärder för att 
minska ökade mertidskostnader.    

 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD), Karl-Anders Andersson (C), Regina Johansson 
(S) och Fredrik Olsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om nämnden kan besluta enligt 
ovanstående bifallsyrkande, att bifalla förvaltningens förslag, och finner 
att välfärdsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.    
 
 
forts. 
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forts § 60 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna föreslagna åtgärder för att 
minska ökade mertidskostnader.  
 
 
Beslutet skickas till 
Tf. förvaltningschef 
Ekonom välfärd 
Tf. avdelningschef VoÄo 
Tf. avdelningschef Stöd 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1128288



 
                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 61 Dnr 2021-000002  

Budget 2022 plan 2023-2024, svar på återremiss 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden behandlade 2021-05-20 § 46 budget 2022 plan 2023-
2024. Välfärdsnämnden beslutade att återremittera budget 2022 för att 
förvaltningen ska lämna fler förslag på besparingar. Förvaltningen har 
tagit fram ytterligare förslag till anpassningar.  
 
Ram/drift 
Nämndens preliminära ram för 2022 är 273 169 tkr vilket innebär en 
minskad ram med 5 704 tkr. Främsta orsaken till ramsänkningen är att 
nämnden har ett effektiviseringskrav på 6 000 tkr.  
 
Nämnden kommer bli kompenserad för pris -och löneökningar och för 
genomförda investeringar inom godkänd ram. Utöver det måste 
nämnden själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar.  
I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringarna samt risk- 
och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram.  
 
Nämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige för utökade 
kostnader för försörjningsstöd med 3 000 tkr. Välfärdsnämnden bedömer 
att den utökade kostnaden för försörjningsstöd går utanför nämndens 
påverkan och finns beskriven i handlingen.  
 
Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till 1 300 tkr.  
 
Verksamhetsmål 
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–
2023 föreslår nämnden 4 verksamhetsmål med mätbara mått för 
budgetåret 2022. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Välfärdsnämndens budget 2022 plan 2023-2024 (efter återremittering)  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2022 plan 2023-2024. 

2. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan. 

3. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål 
med mått för 2022. 

4. Välfärdsnämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige på 
3 000 tkr till utökat försörjningsstöd under 2022. 
    

forts. 
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Verksamhetsförändringar 2022 
nedan anges de verksamhetsförändringar som förslagsvis kommer att 
ske inom nämndens verksamhet under 2022. Om nämnden ökar jämfört 
med nuvarande verksamhet ska redovisning göras punktvis och varje del 
kostnadsberäknas var för sig. Konsekvensbeskrivningar ska göras av 
större verksamhetsförändringar som är av betydelse. 
 
Nr Tillkommande förändringar 2022 

1 Utökat ekonomiskt bistånd 3 000 
2 Utökning daglig verksamhet, 1,6 årsarbetare 770 
3 Lokal AF Munkedals torg 100 
4 Verksamhetssystem 250 
5 Resursfördelning hemtjänst 1 296 

 Summa  +5 416 
 
 

Nr Förslag till anpassningar till prel. ram och omprioriteringar 2022 
6 Indragning habiliteringsersättning -250 
7 Minskning av antalet omsorgsresor inom dagligverksamhet -500 

8 
Indragning inom äldreomsorgen 3,6 årsarbetare. Sparet motsvarar 
10 årsarbetare varav 6,4 årsarbetare finansieras av statsbidrag 
Äldreomsorgssatsning UO09 anslag 4:5, nattbemanning 

-5 500 

9 Återtagning tillfällig utökning av ram 2021, personalsatsningar -1 000 
10 Organisatoriska åtgärder  -900 
11 Minskning antalet teamledare, 2 åa -1 100 
12 Indragning av verksamhetspedagog inom LSS, 1 åa -600 
13 Indragning av anhörigsamordnare, 0,8 åa -410 
14 Indragning enhetschef inom hemtjänsten, 1 åa -700 
15 Indragning kurator, 0,4 åa -300 
16 Avveckling Träffpunkten  -480 
  Summa  -11 740 

 
 Nämndens förfogandepost 3 620 
   
   

       Nettosumma  -2 704* 
*Verksamhetsförändringen uppgår till -2 704 tkr nämnden äskar resterade 3 000 tkr. 
I grundförslaget är ramminskning -5 704 tkr. 
 
 
Yrkanden 
Linda Wighed (M): göra besparing i nr 6, 7, 8, 9 och 10.  
 
Fredrik Olsson (KD): inte göra besparing i punkt nr 6, 13, 15 och16. 
 
Protokollsanteckning: Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S), 
Maria Sundell (S): S-gruppen deltar inte i beslutet utan återkommer med 
förslag i kommunstyrelsen.  
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forts. § 61 
 
Ajournering: 10.50-11.05 
 
Yrkanden forts. 
Christoffer Wallin (SD): Att åtgärden nr 8 gällande nattbemanning tas 
bort samt anpassning nr 6, 15 och 16. Bifall till övriga förslag till 
anpassningar. 
Att i verksamhetsmålen under ”Alla ska vara anställningsbara” skall 
läggas till: 1. Minska mertid, 2. Införa prestationsbaserat 
försörjningsstöd. 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande meddelar följande beslutsgång: Var och ett av förvaltningens 
fyra förslag behandlas separat. Under första punkten kommer nämnden 
besluta om förslag till anpassningar i punkterna 6-16 i tur och ordning.  
 
Under förvaltningens tredje förslag, verksamhetsmål, behandlas 
Christoffer Wallins (SD) tilläggsyrkande.  
 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan godta ovanstående 
beslutsordning och finner att nämnden bifaller ordningen.     
 
 
1. Att välfärdsnämnden godkänner upprättat förslag till budget 
2022 plan 2023-2024.  
 
Föreslagna verksamhetsförändringar gäller år 2022 med anpassningar till 
preliminär ram och omprioriteringar: 
 
Propositionsordning 
Punkt nr 6 - Indragning habiliteringsersättning 
 
Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) bifallsyrkande och 
Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olssons (KD) avslagsyrkande, och 
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt Linda Wigheds (M) yrkande 
att punkten ska vara kvar som anpassning. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till Linda Wigheds (M) yrkande  
Nej-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) och Fredrik Olssons (KD) 
avslagsyrkande 
 
 
forts. 
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Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) X   
Christina Tedehag (M) X   
Christoffer Wallin (SD)  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) X   
Fredrik Olsson (KD)  X  
Ulla Gustafsson (M) ordförande X   
Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 
Nej-röster:4 
Avstår:3 
Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar bifalla 
Linda Wigheds (M) yrkande att punkten ska vara kvar som anpassning. 
 
Reservation: Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olsson (KD). 
 
Propositionsordning 
Punkt nr 7 - Minskning av antalet omsorgsresor inom daglig verksamhet 
 
Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) och Christoffer 
Wallins (SD) bifallsyrkanden och finner att välfärdsnämnden beslutar 
bifalla att punkten ska vara kvar som anpassning. 
  
Propositionsordning 
Punkt nr 8 - Indragning inom äldreomsorgen 3,6 årsarbetare. Spar 
motsvarar 10 årsarbetare varav 6,4 årsarbetare finansieras av 
statsbidrag Äldreomsorgssatsning UO09 anslag 4:5, nattbemanning. 
 
Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) bifallsyrkande och 
Christoffer Wallins (SD) avslagsyrkande gällande nattbemanningen och  
finner att välfärdsnämnden beslutar enligt Linda Wigheds (M) yrkande 
att punkten ska vara kvar som anpassning. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till Linda Wigheds (M) bifallsyrkande  
Nej-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) avslagsyrkande 
(nattbemanning) 
forts. 
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Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M) X   
Christina Tedehag (M) X   
Christoffer Wallin (SD)  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) X   
Fredrik Olsson (KD)  X  
Ulla Gustafsson (M) ordförande X   
Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 
Nej-röster:4 
Avstår:3 
Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar enligt 
Linda Wigheds (M) yrkande att punkten ska vara kvar som anpassning. 
 
Reservation: Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olsson (KD). 
 
Propositionsordning 
Punkt nr 9 - Återtagning tillfällig utökning av ram 2021, 
personalsatsningar 
 
Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) och Christoffer 
Wallins (SD) bifallsyrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar att 
punkten ska vara kvar som anpassning. 
 
Propositionsordning  
Punkt nr 10 - Organisatoriska åtgärder 
 
Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) och Christoffer 
Wallins (SD) bifallsyrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar att 
punkten ska vara kvar som anpassning. 
 
Propositionsordning 
Punkt nr 11-Minskning antalet teamledare, 2 åa 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 
och finner att välfärdsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 
till anpassning. 
 
forts. 
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Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 
Nej-röst: Avslag på förvaltningens förslag 
 
Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Christina Tedehag (M)  X  
Christoffer Wallin (SD) 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)  X  
Fredrik Olsson (KD) X   
Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  
Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 
Nej-röster:4 
Avstår:3 
Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar att 
avslå förvaltningens förslag till anpassning. 
 
Reservation: Christoffer Wallin (SD) 
 
Propositionsordning 
Punkt nr 12 - Indragning av verksamhetspedagog inom LSS, 1 åa 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 
och finner att välfärdsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 
till anpassning. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 
Nej-röst: Avslag på förvaltningens förslag 
 
Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Christina Tedehag (M)  X  
Christoffer Wallin (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Linn Hermansson (SD) X   
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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) ordförande  X  
Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 
Nej-röster:4 
Avstår:3 
Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar att 
avslå förvaltningens förslag till anpassning. 
 
Reservation: Christoffer Wallin (SD) 
 
Propositionsordning 
Punkt nr 13 - Indragning av anhörigsamordnare, 0,8 åa 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallin (SD) och Fredrik 
Olssons (KD) bifallsyrkanden och finner att välfärdsnämnden beslutar att 
avslå förvaltningens förslag till anpassning. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olssons (KS) 
bifallsyrkanden 
Nej-röst: Avslag till förvaltningens förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Christina Tedehag (M)  x  
Christoffer Wallin (SD) 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)  X  
Fredrik Olsson (KD) X   
Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  
Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 
Nej-röster:4 
Avstår:3 
Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar att 
avslå förvaltningens förslag till anpassning. 
 
Reservation: Christoffer Wallin (SD) 
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Propositionsordning  
Punkt nr 14 - Indragning enhetschef inom hemtjänsten, 1 åa 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 
och finner att välfärdsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 
till anpassning. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olssons (KS) 
bifallsyrkanden 
Nej-röst: Avslag till förvaltningens förslag. 
 
Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 
Linda Wighed (M)  X  
Christina Tedehag (M)  x  
Christoffer Wallin (SD) 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)  X  
Fredrik Olsson (KD) X   
Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  
Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 
Nej-röster:4 
Avstår:3 
Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar att 
avslå förvaltningens förslag till anpassning. 
 
Reservation: Christoffer Wallin (SD) 
 
Propositionsordning  
Punkt nr 15 - Indragning kurator, 0,4 åa 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) och Fredrik 
Olssons (KD) bifallsyrkanden och finner att välfärdsnämnden beslutar att 
avslå förvaltningens förslag till anpassning. 
Propositionsordning  
Punkt nr 16 - Avveckling Träffpunkten 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) och Fredrik 
Olssons (KD) bifallsyrkanden och finner att välfärdsnämnden beslutar att 
avslå förvaltningens förslag till anpassning. 
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2. Att välfärdsnämnden godkänner upprättad investeringsplan 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att godkänna 
upprättad investeringsplan och finner att välfärdsnämnden beslutar anta 
upprättad investeringsram. 
 
 
3. Att välfärdsnämnden beslutar godkänna förslag till 
verksamhetsmål med mått för 2022  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att godkänna 
förslag till verksamhetsmål med mått för 2022 och finner att 
välfärdsnämnden beslutar anta verksamhetsmål med mått för 2022.  
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) tilläggsyrkande 
att i verksamhetsmålen under ”Alla ska vara anställningsbara” ska tillägg 
göras: 1. Minska mertid, 2. Införa prestationsbaserat försörjningsstöd, 
och finner att välfärdsnämnden beslutar att anta Christoffer Wallins (SD) 
tilläggsyrkande. 
 
 
4. Att välfärdsnämnden begär tillfälligt anslag hos 
kommunfullmäktige på 3 000 tkr till utökat försörjningsstöd 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att hos 
kommunfullmäktige begära tillfälligt anslag av på 3 000 tkr till utökat 
försörjningsstöd under 2022 och finner att välfärdsnämnden beslutar 
bifalla förslaget. 
  
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2022 plan 2023–2024 med följande anpassningar till preliminär ram och 
omprioriteringar: 
-Indragning habiliteringsersättning. 
-Minskning av antalet omsorgsresor inom dagligverksamhet. 
-Indragning inom äldreomsorgen 3,6 årsarbetare vilket motsvarar 10   
årsarbetare varav 6,4 årsarbetare finansieras av statsbidrag 
Äldreomsorgssatsning UO09 anslag 4:5, nattbemanning. 
-Återtagning tillfällig utökning av ram 2021, personalsatsningar. 
-Organisatoriska åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan. 
 
forts. 
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Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med 
mått för 2022, med två tillägg i verksamhetsmålen under ”Alla ska vara 
anställningsbara” 1. Minska mertid, 2. Införa prestationsbaserat 
försörjningsstöd. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära tillfälligt 
anslag av på 3 000 tkr till utökat försörjningsstöd under 2022.  
 
 
Reservation 
Christoffer Wallin (SD) i anpassning nr 6, 8, 11, 12, 13, 14  
Fredrik Olsson (KD) i anpassning nr 6, 8      
 
 
 
Beslutet skickas till 
4:e beslutssatsen till kommunfullmäktige 
4:e beslutssatsen till ekonomichef 
 
Tf. förvaltningschef 
Ekonom välfärd 
Tf. avdelningschef VoÄo   
Tf. avdelningschef Stöd/socialpsykiatri  
Tf. avdelningschef IFO  
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§ 62 Dnr 2021-000012  

Ekonomisk uppföljning och åtgärder 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsförvaltningen informerar nämnden om ekonomisk uppföljning 
och prognos april 2021. 
 
Övergripande 
Ersättning från Försäkringskassan avseende sjuklöner för april är 155 tkr 
vilket utbetalas i maj. Totalt under året 1 253 tkr. 
 
Ersättning från Socialstyrelsen, uppbokade merkostnader år 2021 uppgår 
till drygt 4 000 tkr. Utbetalt under året avseende 2020, är 674 tkr + 
ansökan om ytterligare 800 tkr. 
 
Vård och omsorg - prognos april -1 700 tkr 
Tillkommande i maj är högre personalkostnader, OB-tillägg, och högre 
kostnader för vikarier. 
Övertalighet av personal: Samtliga personer kommer att omplaceras 
med start från vecka 34 och framåt. 
Prognosen kommer därmed att förbättras utifrån omplacering av 
personal. 
 
Individ- och familjeomsorg – prognos april -4 150 tkr 
Försörjningsstödet följer lagd prognos på -3 100tkr. 
Vuxenvård, missbruksplaceringar och VIN ärenden ligger 50 tkr bättre 
för missbruksvården. Prognos maj -200 tkr. 
Placering avseende barn och unga i HVB och familjehem. HVB -4 000 tkr 
och familjehem +4 200 tkr. Lägre dygnskostnad förbättrar prognosen 
något. 
 
Stöd – prognos april -200 tkr 
Högre personalkostnader för mertid och vikariekostnader som ökat. 
Prognosen är oförändrad. 
 
Protokollsanteckning 
Karl-Anders Andersson (C): Välfärdsnämnden har ännu inte fått svar från 
kommunfullmäktige på nämndens äskande 2021-05-20 § 45, om 
tillfälligt tilläggsanslag om 3 000 tkr.       
 
Underlag för information 
Presentation på mötet     
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.      
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§ 63 Dnr 2021-000011  

Månadsrapport / Statistik insatser maj 2021 
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 för 
januari - maj 2021 
- Delegerade HSL-timmar till hemtjänst - jämförelse under perioden 
januari 2015 - maj 2021. 
-Antal brukare - inom hemtjänsten, hemtjänstinsatser enligt SoL (ej 
trygghetslarm och avlösning) - jämförelse under perioden januari 2016 - 
maj 2021. 
-Antal korttidsdygn - antal dygn personer vistats på korttidsplats, 
jämförelse under perioden januari 2017 - maj 2021 samt antal belagda 
platser januari - maj 2021 i jämförelse med perioden 2020. 
-Belagda platser i särskilt boende: Allegården 1, Allegården 2, 
Ekebacken, Sörbygården samt antal procent med demensproblematik 
och antal procent av personer över 80 år i januari - maj 2021. 
-Bistånd hemtjänst per område - Centrum, Stale, Ytter, Dingle, 
Hällevadsholm och Hedekas. Statistiken omfattar antal personer, 
egenvård och beviljad hemtjänst, totalt under perioden januari - maj 
2021. 
-Hemtjänst – beskrivning av hemtjänsttimmar, beviljade timmar, antal 
brukare, antal egenvårdsuppdrag från primärvård och slutenvård under 
januari - maj 2021. 
-Övrig information från bistånd- bolista (kö), nya ansökningar SÄBO, 
beviljade beslut, "Trygg och säker utskrivning samt förenklad 
utskrivning. 
 
Avdelning Stöd: 
-Verkställda beslut inom socialpsykiatrin – stödboende, boendestöd, 
kontaktperson, sysselsättning och boende samt verkställda beslut 
boendestöd under januari - maj 2021. 
-Verkställda beslut LSS – daglig verksamhet, boende barn, personlig 
assistans (internt/externt/PAN) och gruppbostad, ledsagare, 
kontaktperson, avlösarservice, korttids-vistelse och serviceboende, 
under januari - maj 2021 för månadsvis jämförelse med år 2020.  
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg: 
-Egna familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
maj 2021. 
-Köpta familjehem - månadsvis jämförelse under perioden januari 2016 - 
maj 2021. 
-Barn Hem för vård och boende (HVB) - jämförelse under perioden 
januari 2016 - maj 2021. 
 
-Totalt antal placerade barn - jämförelse under perioden januari 2015 - 
maj 2021. 
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-Köp av plats vuxna missbruk och våld i nära relationer - jämförelse 
under perioden januari 2018 - maj 2021. 
-Ekonomiskt bistånd - månadsvis jämförelse under perioden januari 
2019 - maj 2021 
 
Underlag för information 
Statistikredovisning från verksamheterna maj 2021 
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämndens noterar informationen. 
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§ 64 Dnr 2021-000005  

Anmälan av delegationsbeslut till välfärdsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4, att beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning ska anmälas till nämndens 
nästkommande möte. 
 
Upprättad redovisning visar välfärdsnämndens anmälda 
delegationsbeslut under perioden 2021-05-01 – 2021-05-30.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Redovisning maj 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-05-01 - 2021-05-31. 
 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut under 
perioden 2021-05-01 – 2021-05-31.   
 
 
Beslutet skickas till 
Registrator VFN 
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§ 65 Dnr 2021-000087  

Initiativärende från Karl-Anders Andersson 
(Centerpartiet): Införande av insatserna Digital tillsyn 
och GPS-larm 
Sammanfattning av ärendet 
Karl-Anders Andersson har för Centerpartiet, inkommit inför dagens 
möte med initiativärende gällande införande av insatserna Digital tillsyn 
och GPS-larm. Välfärdsnämnden har beslutat att behandla ärendet på 
dagens möte (§ 59). 
 
Enligt initiativärendet föreslås att; 
- Att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att följa utvecklingen av digital 
tillsyn och återrapportera med ett kostnadsförslag av ett införande till 
välfärdsnämnden inför beslut. 
- Att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag 
för ett införande av insatsen GPS-larm och återrapportera till 
välfärdsnämnden inför beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende Karl-Anders Andersson (Centerpartiet) dat. 2021-06-04    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Karl-Anders 
Anderssons (Centerpartiet) förslag med två uppdrag till förvaltningen, 
och finner att välfärdsnämnden bifaller initiativärendet.      
 
Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att följa 
utvecklingen av digital tillsyn och återrapportera med ett kostnadsförslag 
av ett införande till välfärdsnämnden inför beslut. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett kostnadsförslag för ett införande av insatsen GPS-larm och 
återrapportera till välfärdsnämnden inför beslut. 
   
 
Beslutet skickas till 
Tf. förvaltningschef 
Ekonom välfärd 
Tf. avdelningschef VoÄo   
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§ 66 Dnr 2021-000014  

Övrig information 
Införande av verksamhetssystemet Combine 
Tf. förvaltningschef återupptar informationen om införandet av 
verksamhetssystemet Combine i äldreomsorgen, med utmaningar, 
svårigheter och möjligheter.  
Det som nu är viktigt är att identifiera områden där man behöver 
upprätta en handlingsplan, utvärdering och uppföljning inom varje 
lagrum, möta individens behov och att ge förutsättningar till en god 
arbetsmiljö.  
Det har saknats en handlingsplan för införande av Combine i SML-
kommunerna. Arbete pågår för kunskapspåfyllnad då det finns 
utbildningsbehov gällande tekniken. 
 
Förstudie SÄBO 
Tf. förvaltningschef återrapporterar kort om förstudie SÄBO. 
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