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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 
Anette Agrell (V)  
Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Jeanette Eriksson (S) 
Patrik Melander (S) 
Linda Wester (S) 
Göran Fahlén (V) 
Annika Östman (C) 
Anders Åkerman (C) 
Johanna Zidén (M) 
Gunnel Nordin (SD)  
Anna Strandh Proos (M)tjänstgörande ersättare 
 
 

Ej beslutande ersättare Susanne Viklund (S)  
Mikael Henriksson (S) 
Jenny Westerlund (S) 
Per Nordlander (S) 
Malin Bolin (S) 
Jerry Overbeeke (V) 
Ulla Olofsson (V) 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Sara Lindgren, nämndsekreterare §§ 28--38 
Erika Sjögren, nämndsekreterare §§ 28--38 
Billy Sjölén, nämndsekreterare § 27 
Inger Bergström, förvaltningschef 
Berit Fällström, administrativ chef § 27 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef Stöd, vård och omsorg § 27 
Mikael Gidlöf, chef HR-avdelningen § 27 
Carina Eriksson, verksamhetschef IFO § 27 
Veronica Olmenius, avdelningschef § 27 
Carina Westin, verksamhetschef funktionsstöd § 27 
Agneta Perman, verksamhetsutvecklare § 27 
Staffan Sjölund, revisor §§ 28--38 
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§ 27 Dnr VN 2019/10 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information 

- Inger Bergström, förvaltningschef presenterar sig, berättar om sig 

själv och pratar om ledarskap och arbete i en politiskt styrd 

organisation. 

- Mikael Gidlöf, chef HR-avdelningen informerar om 

arbetsmiljöansvar. 

- Veronica Olmenius, avdelningschef informerar om kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen. 

- Carina Eriksson, verksamhetschef IFO och Agneta Perman, 

verksamhetsutvecklare, informerar om beredskap inom individ- och 

familjeomsorgen (IFO) i andra kommuner. 

- Berit Fällström, administrativ chef lämnar en statistik redovisning. 

- Inger Bergström, förvaltningschef redovisar verksamhetsberättelse 

2018. 
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§ 28 Dnr BAS 2018/1120 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej 

verkställda beslut då verkställighet avbrutits för 

kvartal 4 år 2018 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporteringen av ej verkställda beslut och 

den översänds för kännedom till revisorerna och kommunfullmäktige 

2. Nämnden har tagit del av rapporteringen av ej verkställda beslut då 

verkställighet avbrutits och den översänds för kännedom till 

revisorerna och kommunfullmäktige 

Ärendet 

Enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § LSS ska nämnden till IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg) och revisorer rapportera alla gynnande 

beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 

inom tre månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller för alla gynnande 

beslut som inte har verkställts inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 

beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen 

för dröjsmålet.  

Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen och 28 h § LSS ska nämnden till 

kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande 

beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 

inom tre månader från dagen för respektive beslut. Detsamma gäller hur 

många gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 

från dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 

bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. 

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Rapportering till IVO sker via Internet enligt särskild rutin. 
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Ekonomi och finansiering 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan 

myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 

förvaltningsrätten. 

Återkommande brist på verkställande inom angiven tidsram kan innebära att 

kommunen behöver utöka sin verksamhet med till exempel ett boende för 

äldre eller funktionshindrade.  

Måluppfyllelse 

 Brukare och elever ska vara nöjda med det stöd och den utbildning 

som tillhandahålls 

 Stöd och insatser till familjer skall leda till att barn och unga, så långt 

det är möjligt, kan leva kvar i sin familj 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport  

Individrapporter endast för revisorer 

Beslutet skickas till 

Revisorer, individrapporter 

Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 29 Dnr VN 2019/28 

Verksamhetsberättelse 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Verksamhetsberättelse 2018 med uppföljning av internkontroll, godkänns. 

Ärendet 

Förvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för Bistånds-, 

arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) för 2018. 

Uppföljningen av Internkontrollplanen, BAS 2017/864 redovisas som en 

bilaga till verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse, VN 2019/28 

Uppföljning Internkontrollplan, VN 2019/28 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Välfärdsnämnden 
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§ 30 Dnr VN 2019/66 

Synpunkter på revisionsrapport ”Barn och unga i 

ekonomiskt utsatta hushåll” 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Avge nedanstående synpunkter till kommunens revisorer. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av 

kommunens arbete med barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll och 

önskar att Välfärdsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 

redovisade i rapporten.  

Granskningen syftar till att på en övergripande nivå bedöma om Kramfors 

kommuns arbete för att minska andelen invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 

hushåll är tillräckligt och ändamålsenligt. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

- Finns det analyser, övergripande mål, dokumenterade riktlinjer eller 

handlingsplaner som är styrande för kommunens arbete? 

- Finns det ett strukturerat samarbete mellan nämndernas 

verksamheter? 

- Finns åtgärder för att minska förekomsten av och stödjande åtgärder 

för barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll? 

- Finns relevant uppföljning av åtgärder och vilka effekter som 

uppnås? 

Sammanfattning av synpunkter från KPMG 

KPMG:s  slutsats är att det genomförs flera åtgärder för att minska 

effekterna av barn och ungas ekonomiska utsatthet, men att analys och 

uppföljning samt åtgärder för att minska förekomst kan utvecklas.  

KPMG rekommenderar: 
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- Kommunstyrelsen att, med stöd av berörda nämnder, genomföra en 

fördjupad analys inom området med utgångspunkt i 

barnkonventionen 

- Välfärdsnämnden att säkerställa samarbetet mellan försörjningsstöd 

och arbetsmarknadsenheten (AME) 

- Välfärdsnämnden att, i samverkan med berörda nämnder, se över 

åtgärder för att minska förekomst av barn och unga i ekonomiskt 

utsatta hushåll 

Svar på lämnade synpunkter 

Välfärdsförvaltningen har reviderat rutin ”Remittering av personer från 

Ekonomigruppen för insats vid Arbetsmarknadsenheten”. Rutinen är 

processad av personal inom försörjningsstöd och AME. 

 

Frågan berör flera förvaltningar i kommunen och för att nå ett bra resultat 

behöver alla samverka med varandra. I denna samverkan bör även 

uppföljning av åtgärder vara en viktig del. Kommunstyrelsens analys bör 

vara utgångspunkten för denna samverkan. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll”,  

VN 2019/66. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 

Inger Bergström, Förvaltningschef 

Carina Eriksson, Verksamhetschef IFO 
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§ 31 Dnr VN 2019/200 

Utse representanter till Vård- och omsorgscollege 

dialogmöten 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Utse Gudrun Sjödin (S) och Anders Åkerman (C) som representanter till 

Vård- och omsorgscollege dialogmöten som anordnas 2 ggr/år. 

Ärendet 

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, 

fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva 

och moderna verksamheter med hög kvalité, och som utgår från tio 

kvalitetskriterier. 

Vård och omsorgscollege Västernorrland önskar att berörda nämnder i 

kommunerna och i regionen utser en representant från majoritet och en från 

opposition att delta vid dialogmöten som anordnas 2 ggr/år.  

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

Genom att trygga personal- och kompetensförsörjningen kommer beslutet på 

sikt leda till måluppfyllelse Kramfors upplevs som välkomnande och tryggt. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Yrkande 

Carl-Gunnar Krooks (S) nominerar Gudrun Sjödin (S) 

Annika Östman (C) nominerar Anders Åkerman (C) 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Carl-

Gunnar Krooks (S)nomineringsyrkande och bifall till Annika Östman (C) 

nomineringsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande meddelar 

att nämnden beslutar att bifalla samtliga nomineringsyrkanden tillika välja 

Gudrun Sjödin (S) och Anders Åkerman (C) 

Beslutsunderlag 

Begäran från Vård och omsorgscollege Västernorrland, 2019-02-14 

Beslutet skickas till 

Ingrid Säterberg, Vård och omsorgscollege Västernorrland 
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§ 32 Dnr VN 2019/197 

Översyn av ledningsfunktion inom personlig assistans 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden  

Beslut 

Godkänna förslaget gällande översyn av ledningsfunktion inom personlig 

assistans. 

Ärendet 

BAS-nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över behov av 

ledningspersonal inom personlig assistans (Funktionsstöd) utifrån att antal 

brukare inom assistansen som har Kramfors kommun som utförare har 

minskat.  

En översyn har genomförts och antal brukare som har personlig assistans har 

minskat enl följande  

December 2017: 

16 grupper 74 assistenter 

 

Januari 2018: 

15 grupper 70 assistenter 

 

Januari 2019: 

13 grupper 61 assistenter   

 

Nuläge februari 2019: 

12 grupper 57 assistenter 

 

Efter denna översyn kan konstateras att ledningsfunktionen kan minskas från 

2,5 till 2,0 årsarbetare och att varje chef får chefs och arbetsmiljöansvar för 

ca 28 medarbetare vilket kan bedömas rimligt.  
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Ekonomi och finansiering 

Beslutet att genomföra åtgärden leder till minskade kostnader för 

ledningspersonal. 

Måluppfyllelse 

Beslutet kommer på sikt att leda till måluppfyllelse av god ekonomisk 

hushållning eftersom det innebär lägre personalkostnader 

Samråd 

Riskbedömning genomförd 190227 

MBL genomförd 190227 

Beslutet skickas till 

Carina Vestin 
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§ 33 Dnr BAS 2018/1171 

Handlingsplan Budget 2019, Välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsfärdsnämnden 

Beslut 

Ge förvaltningschef i uppdrag att revidera handlingsplanen i sin helhet till 25 

maj. 

Ärendet 

Justeringar har gjorts i handlingsplanen utifrån det beslut som togs i 

nämnden 2019-02-07. Uppdraget under punkt 13 är borttagen och ersatt med 

uppdraget att göra en omvärldsbevakning av hur andra liknande kommuner 

har löst den professionella beredskapen. Uppdrag om att utreda möjligheten 

att ta ut avgift för hjälpmedel har lagts till under punkt 17. 

Revidering av datum har gjorts på punkt 14, att se över dimensionering av 

tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska. Redovisning har flyttats fram 

från nämnden 25 april till 23 maj. 

Yrkande 

Gudrun Sjödin (S) yrkar på att ge förvaltningschef i uppdrag att revidera 

handlingsplanen i sin helhet till 25 maj. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till sitt eget 

yrkande och på bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar att 

bifalla ändringsyrkandet tillika revidera handlingsplanen i sin helhet till 25 

maj. 

Beslutsunderlag  

Handlingsplan budget 2019 Välfärdsnämnden 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen 

Verksamhets- och avdelningschefer Välfärdsförvaltningen 
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§ 34 Dnr VN 2019/261 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Arbetsmiljöuppgifter fördelas till Förvaltningschef Inger Bergström 

för Välfärdsförvaltningens verksamhet. 

2. Inger Bergström ges rätt att vidarfördela arbetsmiljöuppgifterna så 

långt ut i organisationen som möjligt så att ett aktivt förebyggande 

arbetsmiljöarbete kan bedrivas ute på de enskilda arbetsplatserna. 

Ärendet 

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 § är arbetsgivaren huvudansvarig för 

arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetaren inte utsätts 

för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöuppgifterna bör enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 

2001:1) fördelas till de personer som har bäst förutsättningar att bedriva 

arbetsmiljöarbetet. Då arbetsmiljöarbetet ses som en naturlig del av det 

vanliga arbetet så fördelas arbetsmiljöuppgifterna därför så nära 

verksamheten som möjligt.  

Enligt Kramfors kommuns Riktlinje för styrning och ledning (Dnr KS 

2015/590) antaget att kommunfullmäktige 2016-03-14 fördelas 

arbetsmiljöuppgifterna från kommunfullmäktige till respektive nämnd. 

Respektive nämnd ansvarar sedan för att fördela ansvaret vidare till 

förvaltningschef, som i sin tur fördelar vidare så nära verksamheten som 

möjligt. Enligt Riktlinjen för styrning och ledning ansvarar 

kommundirektören för förvaltningschefens personliga arbetsmiljö. 

Beslutet skickas till 

HR-enheten 
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§ 35 Dnr VN 2019/12 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2019-01-30. 

2. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2019-01-30. 

3. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2019-01-23. 

4. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2019-01-30. 

5. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2019-01-30. 

6. Välfärdsnämndens socialutskott, sammanträdesprotokoll daterad 

2019-02-05. 

7. Välfärdsnämndens socialutskott, sammanträdesprotokoll daterad 

2019-02-19. 

8. Välfärdsnämndens socialutskott, sammanträdesprotokoll daterad 

2019-02-25. 

9. Välfärdsnämndens socialutskott, sammanträdesprotokoll daterad 

2019-03-19. 

10. Välfärdsnämnden, sammanträdesprotokoll daterad 2019-02-07. 

11. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2019-03-15. 
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12. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2019-03-15. 
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§ 36 Dnr VN 2019/11 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB perioden 2019-01-01 - 2019-02-

28. 

2. Delegationsbeslut, FN inkl. service, Service (FN) perioden  

2019-01-01 - 2019-02-28. 

3. Delegationsbeslut, Ekonomiskt bistånd, familjerätt, förmedlings 

medel, IFO och övrigt bistånd perioden 2019-01-01 - 2019-02-28. 

4. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, perioden 

2019-01-01 - 2019-02-28. 

5. Attesträtt 2019-01-01-2019-02-28. 

6. Retroaktiv återbetalning 2019-01-01-2019-02-28. 
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§ 37 Dnr VN 2019/9 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Inspektionen för vård och omsorg, beslut om att ärende avslutas, dnr 

BAS 2017/678 daterad 2017-10-11. 

2. Inspektionen för vård och omsorg, beslut gällande Lex Maria dnr 

BAS 2018/247 daterad 2019-02-01. 

3. Lex Sarah- rapport dnr VN 2019/83. 

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse dnr VN 2019/31 daterad 

2019-03-01. 
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§ 38  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 38 i välfärdsnämndens protokoll 2019-03-28 omfattas av sekretess. 


