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Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, våning 1 kl.14.00–14:30. 

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 Annika Östman (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 12 december 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 76 -91. 
 Billy Sjölén  

 Ordförande   
 Gudrun Sjödin (S)  

 Justerare   
  Annika Östman (C)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-12 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-12 Datum då anslaget tas ned 2020-01-02 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2020-01-02 
 

Underskrift   
 Billy Sjölén  
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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 
Anette Agrell (V) 
Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Jeanette Eriksson (S) 
Mikael Henriksson (S), tjänstgörande ersättare 
Linda Wester (S) 
Göran Fahlén (V) 
Annika Östman (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Siv Böhlin (C), tjänstgörande ersättare 
Johanna Zidén (M) 
Gunnel Nordin (SD) 
 

Ej beslutande ersättare Jerry Overbeeke (V) 
Ulla Olofsson (V) 
Elisabeth Öhman (KD) 
Mohammad Alobid (C) 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Billy Sjölén, nämndsekreterare 
Inger Bergström, förvaltningschef 
Carina Eriksson, verksamhetschef IFO § 76 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 76 
Berit Fällström, administrativ chef § 76 
Veronica Olmenius, avdelningschef § 76 
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Ärendelista 
§ 76 Dnr VN 2019/10 

Information ......................................................................................... 5 

§ 77 Dnr: VN 2019/722 
Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020 ......................................... 6 

§ 78 Dnr: VN 2019/874 
Handlingsplan Budget 2020, Välfärdsnämnden .................................. 7 

§ 79 Dnr: VN 2019/855 
Synpunkter på revisionsrapport ”Granskning av 
kvalitetsledningssystem” - Välfärdsnämnden ..................................... 9 

§ 80 Dnr: VN 2019/19 
Revidering av delegationsordning för socialtjänst och angränsade 
områden........................................................................................... 11 

§ 81 Dnr: VN 2019/863 
Revidering av Delegationsordning för allmänna och ekonomiska 
ärenden............................................................................................ 13 

§ 82 Dnr: VN 2019/631 
Rapportering av ej verkställda beslut och av ej verkställda beslut då 
verkställighet avbrutits för kvartal 3 år 2019 ..................................... 14 

§ 83 Dnr: VN 2019/12 
Förtroendemannadelegationer ......................................................... 16 

§ 84 Dnr: VN 2019/11 
Tjänstemannadelegationer ............................................................... 17 

§ 85 Dnr: VN 2019/9 
Delgivningar ..................................................................................... 18 

§ 86 
Ansökan hos Ångermanlands Tingsrätt om överflyttning av vårdnad 
jämnlikt 6 kap 10 § Föräldrabalken................................................... 19 

§ 87 
Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ............................................. 20 

§ 88 
Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ............................................. 21 

§ 89 
Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ............................................. 22 

§ 90 Dnr: VN 2019/1044 
Val av (C) som ersättare i välfärdsnämndens socialutskott .............. 23 
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§ 91 Dnr: VN 2019/1045 
Utse representant till Vård- och omsorgscollege dialogmöten .......... 24 
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§ 76 Dnr VN 2019/10 

Information 

Beslut 

1. Nämnden tar del av informationen och lägger den med godkännande 
till handlingarna. 

2. Nämnden noterar med tillfredsställelse att arbetet med den nya 
handlingsplanen skjutit fart, men uppmanar förvaltningen att 
ytterligare intensifiera åtgärderna för en ekonomi i balans. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden tar del av följande information: 

 Berit Fällström, förvaltningschef, administrativ chef, föredrar en 
statistik redovisning.  

 Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om nyckeltalen. 

 Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om Handlingsplan och 
Verksamhetsplan. 

 Berit Fällström, administrativ chef, informerar om förändringsarbetet 
inom Administrations och informationsavdelningen 

 Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef, informerar om 
förändringsarbetet inom Stöd vård och omsorg 

 Veronica Olmenius, avdelningschef informerar om 
förändringsarbetet inom Kvalitetsledning och hälsa samt 
Funktionsstöd 

 Carina Eriksson, verksamhetschef, informerar om förändringsarbetet 
inom Individ och familjeomsorg 

 Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om Nära vård 
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§ 77 Dnr: VN 2019/722 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Verksamhetsplan 2020 för Välfärdsnämnden antas. 

Ärendet 

Enligt Kramfors kommuns riktlinje för styrning och ledning (KS 2015/590) 
skall nämnderna upprätta en verksamhetsplan. 

I verksamhetsplanen framgår hur ledning och styrning ska tillämpas och hur 
uppföljning ska ske av satta mål. Detaljbudget inklusive sparbeting anges 
liksom investeringsutrymmet. 

Beslutsunderlag 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020, VN 2019/722 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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§ 78 Dnr: VN 2019/874 

Handlingsplan Budget 2020, Välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Godkänna handlingsplan budget 2020, Välfärdsnämnden 
2. Uppföljning av ekonomiskt läge och prognos ska ske vid varje 

sammanträde 
3. Hemställa hos kommunfullmäktige om en ramökning motsvarande 

15,333 Mnkr för Välfärdsnämnden 2020 

Ärendet 

Till Välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2020 har handlingsplanen för en 
ekonomi i Balans Dnr 2018/1171 reviderats än en gång. Intäkter från 
Migrationsverket fortsätter att minska samtidigt som behoven inom flera 
områden ökar. Det innebär att planen innehåller en fördelning av förväntade 
omställningskostnader 2020 på 46,333 Mnkr samt strategiskt viktiga 
prioriteringar, insatsområden. Åtgärder motsvarande 31 Mnkr planeras eller 
har vidtagits. Fokus är på handling för omedelbara åtgärder och på 
uppföljning av det som vidtas. På så sätt ges nämnden information om det 
löpande arbetet och kan vid behov ge direktiv om ytterligare åtgärder eller 
andra politiska överväganden.  

Trots att ett stort förändringsarbete pågår fattas det 15,333 Mnkr för att 
nämnden ska ha en ekonomi i balans vid utgången av 2020. Förvaltningen 
bedömer att ytterligare åtgärder motsvarande den summan inte är möjliga att 
genomföra under kommande år. Välfärdsnämnden äskar därför att 
kommunfullmäktige tillför 15,333 Mnkr till nämndens budget 2020. 

Måluppfyllelse 

Aktiviteter för kostnadsminskningar är en förutsättning för att nå en ekonomi 
i balans och uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.   

Samråd 

Den reviderade handlingsplanen har diskuterats i förvaltningens 
samverkansgrupp 2019-12-09. 
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Beslutsunderlag 

Handlingsplan budget 2020 Välfärdsnämnden 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen 
Verksamhets- och avdelningschefer Välfärdsförvaltningen 
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§ 79 Dnr: VN 2019/855 

Synpunkter på revisionsrapport ”Granskning av 
kvalitetsledningssystem” - Välfärdsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Avge nedanstående synpunkter på revisionsrapporten ”Granskning av 
kvalitetsledningssystem” 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
kommunens arbete med kvalitetsledning inom Välfärdsnämnden. 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunens arbete med 
kvalitetsledning inom välfärdsnämnden sker på ett ändamålsenligt sätt och 
med tillräcklig intern kontroll. 

Revisionen önskar att välfärdsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 24 januari 2020. Av svaret bör 
det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.  

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: 

 följa upp arbetet med att skapa tydlighet och struktur i 
kvalitetssystemet samt säkerställa i vilken grad kvalitetssystemet 
följs i det dagliga arbetet 

 säkerställa att kvalitetsledningssystemets processer följs upp och 
revideras, som ett led i det systematiska förbättringsarbetet 

 systematiskt utvärdera kvalitetsledningssystemet 

 se över och utveckla arbetet med den interna kontrollen  
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 se över kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsens innehåll 

Nämndens synpunkter på revisionsrapporten 

Välfärdsnämnden tar till sig den bedömning KPMG gjort. Den styrmodell 
som håller på att utvecklas inom Välfärdsförvaltningen kommer lösa in de 
rekommendationer som framkommit. I modellen ingår en metod för 
tydligare uppföljning, dvs. ett mätsystem och ett ledningssystem för att styra, 
planera och följa upp verksamheten. Styrmodellen är på väg att testas inom 
olika verksamheter och beräknas vara förankrad inom Välfärdsförvaltningen 
under 2020. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av kvalitetsledningssystem”, VN 2019/855 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
Kommunstyrelsen 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr: VN 2019/19 

Revidering av delegationsordning för socialtjänst och 
angränsade områden 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Delegationsordningen antas och gäller omedelbart. 

Ärendet 

I denna upplaga av Delegationsordning för socialtjänst och angränsade 
områden har funktionen biträdande förvaltningschef tagits bort, hänvisningar 
till styrdokument uppdaterats och helt nya delegationer har lagts in. 
Förvaltningslagens förkortning har ändrats till FL och text i anmärkningsfält 
har förtydligats. 

Helt nya delegationer är: 
 2.36, Ansökan till Skatteverket angående skyddade personuppgifter 

 2.37, Yttrande till Skatteverket angående skyddad folkbokföring 

 2.38, Beslut Dröjsmålstalan 

 8.11, Lämna utredning av vårdnad, boende eller umgänge 
Det innebär en ny nummerordning på punkterna inom avsnittet 
Föräldrabalken. 

Uppdaterade delegationer är: 
 Punkten 11.2 i föregående delegationsordning har tagits bort, Beslut 

om vilka personer som har förskrivningsrätt för tekniska hjälpmedel 
(kommer att regleras i en tjänsteföreskrift) 
Det innebär en ny nummerordning på punkterna inom avsnittet 
Hälso- och sjukvård.  

 Punkten 6.4, Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 
utövas och Punkten 6.5, Beslut om att den unges vistelseort inte skall 
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren har fått nya delegater. 
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Beslutsunderlag 

Delegationsordning för socialtjänst och angränsade områden, VN 2019/19 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef- och Avdelningschef 
Systemförvaltare Treserva 
Enhetschef Barn och unga samt Vuxna 
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§ 81 Dnr: VN 2019/863 

Revidering av Delegationsordning för allmänna och 
ekonomiska ärenden 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Revidering av delegationsordningen antas och gäller omedelbart. 

Ärendet 

I denna upplaga av Delegationsordning för allmänna och ekonomiska 
ärenden har:  

 Redigering av namnbyte till Välfärdsnämnd samt en uppdatering av 
den grafiska profilen gjorts 

 Funktionen Biträdande förvaltningschef tagits bort  

 Verksamhetschef och Avdelningschef blivit tillagd på punkten 2.1, 
Projekt -Ansökan och beslut om deltagande i projekt samt 
medfinansiering inom budgetram 

 Avdelningschef blivit tillagd på punkten 1.1, Besluta om 
dokumenthanteringsplan  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för allmänna och ekonomiska ärenden VN 2019/863 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef och Avdelningschef 
Ekonomienheten 
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§ 82 Dnr: VN 2019/631 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej 
verkställda beslut då verkställighet avbrutits för 
kvartal 3 år 2019 

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. 

Ekonomi och finansiering 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 
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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 

 Stöd och insatser till familjer skall leda till att barn och unga, så långt 
det är möjligt, kan leva kvar i sin familj 

 Brukare skall känna trygghet med och vara delaktig i de insatser som 
ges  

Beslutsunderlag 

Statistikrapport  
Individrapporter endast för revisorer 

Beslutet skickas till 

Revisorer, individrapporter 
Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 83 Dnr: VN 2019/12 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Delegationsbeslut Prenumeration på Dagens samhälle till 
välfärdsnämndens ledamöter och ersättare för 2020 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr: VN 2019/11 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Beslut med anledning av rapporterad risk för missförhållande Lex 
Sarah, Kvarnbacken 

2. Beslut med anledning av rapporterad risk för missförhållande Lex 
Sarah 

3. Delegationsbeslut föreningsbidrag, delvis avslag 

4. Delegationsbeslut IFO Familjerätt 2019-10-01--2019-10-31 

5. Delegationsbeslut LSS 2019-10-01--2019-10-31 

6. Delegationsbeslut SoL 2019-10-01--2019-10-31 

7. Delegationsbeslut ÄO 2019-10-01--2019-10-31 
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§ 85 Dnr: VN 2019/9 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
Nämnden får ta del av följande: 

1. Beslut, avslutar ärendet 

2. Brev till socialministern 

3. Lex Sarah rapport 191025 Barn och unga 

4. Lex Sarah rapport 191026 Kvarnbacken 

5. Lex Sarah rapport 191027 Kvarnbacken 

6. Lex Sarah rapport 191027 Sundbrolund 

7. Program för ekologisk hållbarhet 

8. Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning och 
sjukskrivningar 
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§ 86  

Ansökan hos Ångermanlands Tingsrätt om 
överflyttning av vårdnad jämnlikt 6 kap 10 § 
Föräldrabalken 

§ 86 i välfärdsnämndens protokoll den 2019-12-12 omfattas av sekretess. 
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§ 87  

Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

§ 87 i välfärdsnämndens protokoll den 2019-12-12 omfattas av sekretess. 
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§ 88  

Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

§ 88 i välfärdsnämndens protokoll den 2019-12-12 omfattas av sekretess. 
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§ 89  

Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

§ 89 i välfärdsnämndens protokoll den 2019-12-12 omfattas av sekretess. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr: VN 2019/1044 

Val av (C) som ersättare i välfärdsnämndens 
socialutskott 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Välja Therese Hägglund (C) som ersättare i välfärdsnämndens socialutskott. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-15 § 182 att entlediga Anders 
Åkerman (C) som ledamot i välfärdsnämnden, nämnden har därför att välja 
en ny förtroendevald till uppdraget som ersättare i välfärdsnämndens 
socialutskott.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  

 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr: VN 2019/1045 

Utse representant till Vård- och omsorgscollege 
dialogmöten 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Utse Ann-Christine Näsholm (C) som representant till vård- och 
omsorgscollege dialogmöten som anordnas 2 ggr/år. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-15 § 182 att entlediga Anders 
Åkerman (C) som ledamot i välfärdsnämnden, nämnden har därför att välja 
en ny förtroendevald till uppdraget som representant i vård- och 
omsorgscollege dialogmöten.  

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. 

Beslutet skickas till 

Ingrid Säterberg, Vård och omsorgscollege Västernorrland 


