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Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

  
 

Plats och tid Ådalskolans Aula, kl.15.45–16.20. 

Beslutande ledamöter 
 

Se närvarolistan sidan 2 

Ej beslutande ersättare Se närvarolistan sidan 2 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Se närvarolistan sidan 2 
Övriga 

Se närvarolistan sidan 2 

Justerare Johanna Zidén (M) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 26 oktober 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 61-67 
 Cindy Alter  

 Ordförande   
 Gudrun Sjödin (S)  

 Justerare   
 Johanna Zidén (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-22 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-26 Datum då anslaget tas ned 2020-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2020-11-16 
 

Underskrift   
 Cindy Alter  
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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 
Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Jeanette Eriksson (S) 
Linda Wester (S) 
Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare 
Ulla Olofsson (V), tjänstgörande ersättare 
Göran Fahlén (V) 
Annika Östman (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Therese Hägglund (C) 
Johanna Zidén (M) 
Anna Strandh Proos (M), tjänstgörande ersättare 
 

Ej beslutande ersättare  
 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Cindy Alter, nämndsekreterare 
Inger Bergström, förvaltningschef 
Jill Arkeflod, samordnare 
David Wiklund, verksamhetsutvecklare § 61 
Carina Eriksson, verksamhetschef IFO § 61 
Berit Fällström, administrativ chef § 61 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 61 
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Ärendelista 
§ 61 Dnr VN 2020/62 

Information ......................................................................................... 4 

§ 62 Dnr: VN 2020/160 

Uppföljning september 2020, Välfärdsförvaltningen ........................... 5 

§ 63 Dnr: VN 2020/369 

Synpunkter på revisionsrapport "Uppföljande granskning av beslut i 

styrelse och nämnder"- Välfärdsnämnden .......................................... 6 

§ 64 Dnr: VN 2020/53 

Förändrad sammanträdesplan för välfärdsnämnden 2021 ................. 8 

§ 65 Dnr: VN 2020/63 

Delgivningar ..................................................................................... 10 

§ 66 Dnr: VN 2020/64 

Tjänstemannadelegationer ............................................................... 11 

§ 67 Dnr: VN 2020/65 

Förtroendemannadelegationer ......................................................... 12 

 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr VN 2020/62 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen och lägger den med godkännande till 

handlingarna. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden tar del av följande information: 

 David Wiklund, verksamhetsutvecklare, informera om välfärdsteknik 

och digitalisering i välfärdsförvaltningen. 

 Inger Bergström, förvaltningschef, redovisar rapporten om 

uppföljningen för välfärdsförvaltningen. 

 Inger Bergström, håller i en workshop om målarbete för att fram 

nämndens mål för verksamhetsplanen 2021. 
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§ 62 Dnr: VN 2020/160 

Uppföljning september 2020, Välfärdsförvaltningen 

Beslut 

1. Ta del av informationen och noterar att 

handlingsplanen fortsätter ge effekt. 

2. Uppmana förvaltningen att fortsätta 

förbättringsarbetet för en budget i balans 2020. 

3. Uppdra åt förvaltningschefen att upprätta 

handlingsplanen för 2021 till december. 

Ärendet 

Välfärdsförvaltningen redovisar resultat till och med septembermånad samt 

lägesrapport för Covid-19. 

Beslutsunderlag 

Välfärdsförvaltningen Uppföljning 2020-10-14 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 63 Dnr: VN 2020/369 

Synpunkter på revisionsrapport "Uppföljande 

granskning av beslut i styrelse och nämnder"- 

Välfärdsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Avge nedanstående synpunkter på revisionsrapporten "Uppföljande 

granskning av beslut i styrelse och nämnder". 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande 

granskning av beslut i styrelse och nämnder. 

Syftet med granskningen var att bedöma om ansvarig nämnd har vidtagit 

beslutande åtgärder. 

Revisionen önskar att Välfärdsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser 

som finns redovisade i rapporten senast den 9 oktober 2020. Av svaret bör 

det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 

genomförda. Välfärdsförvaltningen har sökt anstånd för synpunkter till den 

27 oktober. 

Sammanfattning bedömning 

Bedömningen av KPMG är att arbetet med kvalitetssystemet delvis uppfyller 

gällande krav och bör utvecklas främst gällande systematiskt 

förbättringsarbete. 

Baserat på den granskning som gjorts rekommenderas nämnden att: 

 fastställa rutiner för systematisk inhämtning av ledamöternas 

upplevelser och säkerställa att samtliga ledamöter får tillgång till 

utbildning, även under pågående mandatperioder 

 säkerställa att det antingen i beslutsunderlag eller protokoll tydligt 

framgår ekonomiska effekter av beslutet och koppling mot de 

kommunövergripande målen 
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 säkerställa att arbetet med direktiv slutförs 

 säkerställa metoder och rutiner för att regelbundet i varje fall minst 

en gång per mandatperiod, inhämtar ledamöternas uppfattning om 

beslutsprocessen 

Nämndens synpunkter på revisionsrapporten 

Välfärdsnämndens sammanträden inleds alltid med två timmar för 

information och diskussion. Möjligheter ges för ledamöter att både 

kommunicera och inhämta kunskap i aktuella frågor från samtliga 

närvarande tjänstepersoner (förvaltningschef och alla verksamhets-

/avdelningschefer). Uppföljning av förvaltningens arbete tillhandahålls också 

numera varje månad till ledamöterna för att hålla dem informerade om hur 

arbetet fortskrider. 

Inför varje ny verksamhetsplan görs också ett arbete av nämndens ledamöter 

för att se över och anpassa nämndens mål till de kommunövergripande. Den 

styrmodell som nu håller på att utvecklas inom kommunen kommer göra det 

enklare att koppla ärenden mot de kommunövergripande målen och kunna 

följa den röda tråden, från kommunfullmäktiges mål ner till aktiviteter på 

enhetsnivå. 

De stödresurser som finns organiserade under kommunledningsförvaltningen 

arbetar allteftersom fram processer, mallar och rutiner som ska följas och 

användas av alla. Det ska borga för att säkerställa att arbetet i styrelse och 

nämnder sker på ett likartat sätt utifrån en gemensam struktur och standard. 

Allt ovan bör ge effekter på det förbättringsarbete som denna 

revisionsrapport pekar på. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport "Uppföljande granskning av beslut i styrelse och 

nämnder", VN 2020/369 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr: VN 2020/53 

Förändrad sammanträdesplan för välfärdsnämnden 

2021 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Flytta datumen för politisk beredning och socialutskott samt ett 

nämndsammanträde från och med maj 2021 enligt nedan. 

Ärendet 

För att effektivisera nämndprocessen och säkerställa att handlingar är klara 

och kvalitetsgranskade då de levereras till nämnden föreslås följande 

ändringar i sammanträdesplanen för 2021. 

Nya datum för politisk beredning och socialutskott: 

27 maj 2021 

16 september 2021 

21 oktober 2021 

25 november 2021 

Avboka följande datum för politisk beredning och socialutskott:  

20 maj 2021 

9 september 2021 

7 oktober 2021 

18 november 2021 

Nytt datum för nämndsammanträdet: 

28 oktober 2021 

Avboka följande datum för nämndsammanträdet: 

21 oktober 2021 

Övriga redan bokade datum berörs inte av detta beslut. 
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Beslutsunderlag 

Uppdaterad sammanträdesplan för välfärdsnämnden 2021 

Uppdaterad sammanträdesplan för socialutskottet 2021 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

Förvaltningschef 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr: VN 2020/63 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Avvikelserapport enligt Lex Sarah Kvarnbacken 

2. Beslut från IVO, avslutar ärendet 

3. Beslut, IVO avslutar ärendet 

4. SU Protokoll 2020-10-14 

5. Justerat protokoll VN 24 september 
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§ 66 Dnr: VN 2020/64 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Delegationsbeslut Ek bistånd 2020-07-01--2020-08-31 

2. Delegationsbeslut Familjerätt-Övrigt bistånd 2020-07-01--2020-08-

31 

3. Delegationsbeslut FS SoL 2020-07-01--2020-08-31 

4. Delegationsbeslut Initiera direktupphandling av Tovertafel 

5. Delegationsbeslut Rättelse om reducering för dubbel bosättning 

6. Delegationsbeslut ÄO 2020-07-01--2020-08-31 

7. Delegationsbeslut, direktupphandling, fastställa kravspecifikation, 

skriva under tilldelningsbeslut och teckna avtal på elektriska 

personliftar 

8. Delegationsbeslut, Initiera direktupphandling av elektriskt 

manövrerbara sängar till särskilt boende för äldre 

9. Delegationsbeslut, Initiera direktupphandling av taklyftmotorer till 

särskilt boende för äldre, fastställa kravspecifikation, skriva under 

tilldelningsbeslut 
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§ 67 Dnr: VN 2020/65 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1.  Omedelbart omhändertagande 


