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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 
Anette Agrell (V) vice ordf., deltar på distans 
Eva Lygdman (S), deltar på distans 
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Karina Wiklund, socialsekreterare, § 47 
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§ 33 Dnr: VN 2021/21 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen och lägger den med godkännande till 

handlingarna. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden tar del av följande information: 

 Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef - redovisning svar till 

närstående SVO. 

 Inger Bergström, förvaltningschef, Veronica Olmenius, 

verksamhetschef  - Uppföljning/delår inklusive, covidläget, 

redovisning av bemanningsläget inför sommaren och ej verkställda 

kvartal 1 

 Inger Bergström, förvaltningschef - Förebyggande arbete barn & 

unga 

 Inger Bergström, förvaltningschef - Begäran från 

kommunfullmäktiges presidium, svar till revisionen samt 

motionssvar 

 Carina Eriksson, verksamhetschef - Riktlinjer för handläggning och 

utförande av insatser enligt LSS 

 Inger Bergström, förvaltningschef - tankar om budget 2022 och 

internkontroll 
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§ 34 Dnr: VN 2021/128 

Uppföljning 2021, Välfärdsförvaltningen  

Beslut 

Välfärdsnämnden lägger med godkännande uppföljningen till handlingarna. 

Förvaltningen uppmanas att noga följa beslutad handlingsplan och fortsätta 

sitt förbättrings- och effektiviseringsarbetet för en ekonomi i balans. 

Ärendet 

Välfärdsförvaltningen redovisar resultat till och med april månad samt 

lägesrapport för Covid-19. 

Beslutsunderlag 

Välfärdsförvaltningen Uppföljning 2021-06-03 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 35 Dnr: VN 2021/411 

Delårsrapport per den 30 april 2021, 

Välfärdsförvaltningen 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Godkänna upprättad ”Delårsrapport Välfärdsnämnden 21-04-30”, VN 

2021/411, och överlämna den till kommunstyrelsen. 

Förvaltningen uppmanas att noga följa beslutad handlingsplan och fortsätta 

sitt förbättrings- och effektiviseringsarbetet för en ekonomi i balans. 

Ärendet 

En delårsrapport per den 30 april 2021 har upprättats för välfärdsnämnden. 

Prognosen visar ett underskott om 26,2 Mnkr. Utöver obalansen som 

förvaltningen gick in med till innevarande år finns ett flertal 

osäkerhetsfaktorer i prognosen, bl a intäkter från Migrationsverket, men 

framförallt kostnader för pandemin Covid-19. Det råder stor osäkerhet om 

vilken ersättning som staten kommer att ge. I dagsläget finns redovisade 

kostnader för 17,3 Mnkr, varav personalkostnader exkl. sjuklöneersättning 

uppgår till ca 13,8  Mnkr. Ett beslut från staten om kostnadstäckning skulle 

förändra prognosen avsevärt.  

Bilagor är rapport ”Delårsrapport Välfärdsnämnden 21-04-30”, VN 

2021/411 samt ”Handlingsplan budget 2021, Välfärdsnämnden”, VN 

2020/809. 

Måluppfyllelse, Ekonomi och finansiering 

Välfärdsnämnden ska ha god förvaltning och redovisa en ekonomi i balans. 

Inriktningen är att balans mellan lag, kvalitet, ekonomi och styrning ska 

eftersträvas.  

Samråd 

Ärendet har behandlats i FSG. 
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Beslutsunderlag 

Rapport ”Delårsrapport Välfärdsnämnden 21-04-30”, VN 2021/411. 

Bilaga ”Handlingsplan budget 2021, Välfärdsnämnden”, VN 2020/809. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 36 Dnr: VN 2021/217 

Rapportering av ej verkställda beslut då verkställighet 

avbrutits för kvartal 1 år 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna och skicka 

statistikrapport till revisionen och kommunfullmäktige 

Ärendet 

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

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

beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet eller den dag då verkställigheten avbröts. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av 

bistånd det gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. 

Rapporten ska enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h § LSS redovisas till 

kommunfullmäktige. 

Rapportering till IVO ska ske en gång per kvartal via Internet enligt särskild 

rutin. 

Måluppfyllelse 

Kramforsbon ska kunna förvänta sig en evidensbaserad omsorg med fokus 

på individen, med betoning på trygghet, respekt och ett gott välbefinnande i 

alla åldrar 

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. 
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Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende 

Beslutsunderlag 

Rapport ”Statistikrapport för gynnande beslut enligt 4 kap. 1§ 

socialtjänstlagen och 9§ LSS som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för beslut eller avbrott kvartal 1 2021”, VN 2021/217 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Revisionen 
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§ 37 Dnr: VN 2021/198 

Sammanträdesplan 2022 för Välfärdsnämnden med 

utskott 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2022. 

Socialutskottet 

Ordinarie tid 13.15 

Nämnd 

Ordinarie tid 14.00 

20/1 

8/2 

15/3 

5/4 

17/5 

21/6 

16/8 

15/9 

18/10 

24/11 

20/12 

17/2 

24/3 

2/6 

22/9 

27/10 

6/12 

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för 

nämnden. 

Information: ordinarie tid 8.30–11.00. 

Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 11.00–14.00. 

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 

anledning av nämnd föreslås vara berättigade till ersättning för 

partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ärendet 

Enligt kommunallagen kap. 6 § 23 bestämmer nämnden när ordinarie 

sammanträden ska hållas. Ledamöter och ersättare som deltar i 

partigruppmöten är berättigade till ersättning för dessa gruppmöten enligt 

kap 4 § 7 i reglementet ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 

kommunalt förtroendevalda”. Beslutet innebär att ledamöter och ersättare 
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som deltar i partigruppmöten som hålls med anledning av nämnden är 

berättigade till ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet kommer inte att ha några ekonomiska konsekvenser. 

Samråd 

Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på 

sammanträdesplan för 2022. Samordning har skett för att undvika att större 

sammanträden krockar. 

Skickas till 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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§ 38 Dnr: VN 2021/256 
 

Riktlinjer för handläggning och utförande av insatser 

enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden.  

Beslut 

Välfärdsnämnden antar förvaltningens förslag till riktlinjer för handläggning 

och utförande av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS. 

Ärendet 

Utredning och beslut om insatser enligt LSS ska grunda sig på en rättssäker 

och likvärdig myndighetsutövning. För att säkerställa lagens intentioner har 

förvaltningen tagit fram ett förslag till riktlinjer för handläggning och 

utförande av insatser enligt LSS. Riktlinjerna grundar sig på aktuella lagar, 

rättsfall och praxis och har i huvudsak följande syfte. 

 Stöd för LSS-handläggarna vid deras individuella utredning, 

bedömning och beslut. 

 Klargörande av hur LSS ska tillämpas och utföras inom Kramfors 

kommun.  

 Säkerställa en likartad service och omsorg till alla som är i behov av 

och efterfrågar insats enlig LSS. 

Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid 

handläggning av insatser enligt LSS. En helhetsbedömning av den enskildes 

totala situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är det dock alltid 

den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om 

insats. 

Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en 

individuell prövning av sin ansökan. I riktlinjerna anges att det som är 

normal livsföring för personer i jämförbar ålder ska vara vägledande även 
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för personer med funktionsnedsättning, samt att varje individ ska stödjas till 

att ta tillvara sina egna resurser.  

Riktlinjerna föreslås börja gälla den 1 oktober 2021.  

Barnrättsperspektivet  

I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Riktlinjerna tar upp 

konventionens grundläggande principer och ger uttryck för hur barnets rätt 

till inflytande i utredning och verkställighet ska beaktas.   

Ekonomi och finansiering 

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 

Samråd 

 Riktlinjerna har samverkats med de fackliga representanterna via 

förvaltningens samverkansgrupp den 26 maj.   

 Riktlinjerna har skickats på remiss till sju intresseorganisationer för 

funktionsnedsatta i Sverige. Under två veckor hade 

intresseorganisationerna möjlighet att lämna synpunkter på 

riktlinjerna. Autism och Aspergerförbundet återkom med goda 

bidrag.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för handläggning och utförande av insatser enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, 2021-05-19. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef IFO 

Verksamhetschef funktionsstöd  
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§ 39 Dnr: VN 2021/148 

Yttrande på revisionsrapport ”Grundläggande 

granskning” 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Godkänna upprättat förslag på yttrande över revisionsrapport 

”Grundläggande granskning” till Revisionen 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 

grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat 

förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamhet. Bilagor är rapport ”Grundläggande granskning”, VN 2021/148 

och Yttrande på rapport ”Grundläggande granskning”, VN 2021/148.  

Måluppfyllelse 

Välfärdsnämnden ska ha god förvaltning och redovisa en ekonomi i balans. 

Inriktningen är att balans mellan lag, kvalitet, ekonomi och styrning ska 

eftersträvas.  

Barnrättsperspektiv 

Ingen prövning av barnets bästa har gjorts, bedöms ej relevant för ärendet. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende 

Beslutsunderlag 

Yttrande på revisionsrapportrapport ”Grundläggande granskning” , VN 

2021/148 

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” , VN 2021/148 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 40 Dnr: VN 2021/25 

Yttrande på revisionsrapport ”Granskning av insatser 

för barn och unga” 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Godkänna upprättat förslag på yttrande över revisionsrapport ”Granskning 

av insatser för barn och unga” till Revisionen 

Ärendet 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av 

insatser för barn och unga. 

Granskningens syfte är att bedöma om insatserna för barn- och unga är 

ändamålsenlig, samt om det finns en fungerande samverkan kring 

målgruppen mellan socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatrin. 

Bilagor är rapport ”Granskning av insatser för barn och unga”, VN 2021/25 

och Yttrande på rapport ”Granskning av insatser för barn och unga”, VN 

2021/25.  

Måluppfyllelse, ekonomi och finansiering 

Välfärdsnämnden ska ha god förvaltning och redovisa en ekonomi i balans. 

Inriktningen är att balans mellan lag, kvalitet, ekonomi och styrning ska 

eftersträvas.  

Agenda 2030 och barnrättsperspektivet 

FNs Agenda 2030 och de globala målen för en mer rättvis, hållbar och bättre 

värld samt barnets bästa. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Yttrande på revisionsrapport ”Granskning av insatser för barn och unga”, 

VN 2021/25 

Revisionsrapport ”Granskning av insatser för barn och unga”, VN 2021/25 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 41 Dnr: VN 2021/302 

Yttrande på revisionsrapport ”Uppföljande granskning 

avseende upphandling” 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Godkänna upprättat förslag på yttrande över revisionsrapport ”Uppföljande 

granskning avseende upphandling” till Revisionen 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning 

av utbetalningsrutiner för att bedöma om kommunen har vidtagit tillräckliga 

åtgärder. Bilagor är revisionsrapportrapport ”Uppföljande granskning 

avseende upphandling”, VN 2021/302 och Yttrande på rapport 

”Uppföljande granskning avseende upphandling”, VN 2021/302.  

Måluppfyllelse, ekonomi och finansiering 

Välfärdsnämnden ska ha god förvaltning och redovisa en ekonomi i balans. 

Inriktningen är att balans mellan lag, kvalitet, ekonomi och styrning ska 

eftersträvas.  

Barnrättsperspektiv 

Ingen prövning av barnets bästa har gjorts, bedöms ej relevant för ärendet. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende 

Beslutsunderlag 

Yttrande på revisionsrapportrapport ”Uppföljande granskning avseende 

upphandling” , VN 2021/302 

Revisionsrapport ”Uppföljande granskning avseende upphandling g” , VN 

2021/302 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen och Revisionen 
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§ 42 Dnr: VN 2021/303 

Yttrande på revisionsrapport ”Granskning av 

styrmodell” 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Godkänna upprättat förslag på yttrande över revisionsrapport ”Granskning 

av styrmodell” till Revisionen 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning 

för att bedöma om kommunens styrmodell säkerställer att målstyrningen 

utformats och genomförs på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. 

Revisionen önskar synpunkter på de slutsatser rapporten redovisar. Bilagor 

är rapport ”Granskning av styrmodell”, VN 2021/303 och Yttrande på 

rapport ”Granskning av styrmodell”, VN 2021/303.  

 

Måluppfyllelse, Ekonomi och finansiering 

 Kramforsbon ska kunna förvänta sig en evidensbaserad omsorg med 

fokus på individen, med betoning på trygghet, respekt och ett gott 

välbefinnande i alla åldrar. 

 Medarbetarna ska känna sig uppskattade, vara delaktiga i 

verksamheternas mål och uppleva arbetsglädje. 

 Välfärdsnämnden ska ha god förvaltning och redovisa en ekonomi i 

balans.  

Beslutsunderlag 

Yttrande på revisionsrapportrapport ”Granskning av styrmodell” , VN 

2021/303 

Revisionsrapport ”Granskning av styrmodell” , VN 2021/303 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 43 Dnr: VN 2021/244 

Yttrande på begäran av kommunfullmäktiges presidium 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

En enig nämnd godkänner upprättat förslag till yttrande som svar till 

kommunfullmäktiges presidium. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium begär som underlag för ansvarsprövning, 

KS 2021/195, att välfärdsnämnden lämnar en förklaring till de skäl 

revisionen anger för att rikta anmärkning mot välfärdsnämnden. 

I en skrivelse skickad den 24 mars 2021 anger revisorerna att de i 

revisionsberättelsen för 2017 uttryckte oro över resultatutvecklingen. I 

revisionsberättelserna för 2018 och 2019 riktade revisorerna anmärkning mot 

välfärdsnämnden med anledning av nämndens underskott och att tillräckliga 

handlingsplaner inte har fastställts. Enligt den preliminära årsredovisningen 

de tagit del av för år 2020 uppgår underskottet till – 18 Mnkr. De anser att 

vidtagna åtgärder inte fått tillräcklig effekt. De överväger därför att rikta 

anmärkning mot välfärdsnämnden för bristande styrning och uppföljning 

samt intern kontroll över ekonomin för år 2020. 

Svaret ska vara presidiet tillhanda senast den 4 juni. 

Måluppfyllelse  

Välfärdsnämnden ska ha god förvaltning och redovisa en ekonomi i balans. 

Inriktningen är att balans mellan lag, kvalitet, ekonomi och styrning ska 

eftersträvas.  

Samråd 

Samråd har skett med förvaltningschef, verksamhetschefer, controller och 

ekonomer. 

Beslutsunderlag 

Begäran från kommunfullmäktiges presidium, KS 2021/195 
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Anmärkning bristande ekonomistyrning och kostnadskontroll 

välfärdsnämnd, VN 2021/244 

Yttrande på begäran av kommunfullmäktiges presidium KS 2021/195 om 

skrivelse från revisionen VN 2021/244. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Inger Bergström, Förvaltningschef 
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§ 44 Dnr: VN 2020/783 

Svar på motion om att inrätta äldreombudsman 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen 

Ärendet 

Bo Grafström (KD) har den 5 oktober 2020 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige som handlar om att inrätta äldreombudsman. 

I motionen föreslås: 

”Att fullmäktige antar motionen och uppdrar därför till berörd nämnd,  

att det tillsätts en äldreombudsman i Kramfors kommun”  

Motionären skriver att en äldreombudsman i Kramfors kommun kan 

stimulera till att bilda nätverk där olika aktörer, från kommun, profession 

och ideella organisationer, kan samverka för att hitta lösningar för en bättre 

äldreomsorg.  

Nämndens yttrande 

Äldreomsorgen ska enligt portalparagrafen i Socialtjänstlagen (SoL), 1 kap. 

1 §, bedriva en verksamhet som ska bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Med hänvisning till 5 kap. 4 § ska 

omsorgen om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande samt verka för att äldre personer får en möjlighet att 

leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro.  

Välfärdsnämnden tog i maj 2015 beslut att införa arbetsmodellen äldres 

behov i centrum (ÄBIC). Det har sedermera bytt namn till individens behov i 

centrum (IBIC), en arbetsmodell framtagen av Socialstyrelsen. 

Arbetsmodellen innebär att identifiera och beskriva individens behov, 

resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. IBIC 

skapar förutsättningar för delaktighet, inflytande och självbestämmande. 

Insatser erbjuds i enlighet med individens behov. När behov och mål är 
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tydligt beskrivna finns förutsättningar att välja arbetssätt och metoder utifrån 

individens situation så att individen får möjlighet att stärka sina egna 

resurser.  

När information dokumenteras strukturerat blir det möjligt att följa upp 

individens resultat och värdera hur arbetssätt och metoder har fungerat. 

Strukturerad dokumentation kan också sammanställas och ge underlag för 

kvalitetsförbättringar och verksamhetsutveckling.   

Socialstyrelsens brukarundersökningar skickas varje år ut till målgruppen. 

Svaren har genom åren visat att äldreomsorgens brukare i Kramfors kommun 

upplever sig trygga, både i sitt boende och med de insatser som 

tillhandahålls. Resultaten är högre i jämförelse med både länet och riket. 

Brukarundersökningarna samt verksamhetens egna kvalitetsuppföljningar 

ligger som grund för det pågående förbättringsarbetet.  

Motionären skriver i motionen att det som visat sig under pandemin är att 

äldre som hade kunnat leva vidare med adekvat vård i stället ordinerats 

palliativ vård – med sorgligt resultat. Det måste påpekas att det 

övergripande ansvaret för medicinsk vård och behandling inte är ett 

kommunalt ansvar. Medicinsk vård och behandling av äldre som bor på 

särskilt boende är fortfarande ett regionalt ansvar. Ordination av palliativ 

vård kan endast ges av läkare.  

Kramfors kommun strävar efter att anställa utbildade undersköterskor till 

arbete inom stöd, vård och omsorg. Genom riktade statsbidrag, som en del 

av satsningen Äldreomsorgslyftet, möjliggörs att medarbetare som saknar 

adekvat utbildning kan utbilda sig under arbetstid till undersköterska.                       

Kommunen är med i Vård- och omsorgscollege Västernorrland. 

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, 

fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva 

och moderna verksamheter med hög kvalité. Här samarbetar arbetsgivare, 

gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen i 

Kramfors kommun med Region Västernorrland, privat utförare, 

arbetsförmedlingen och fackförbundet Kommunal genom att utveckla och 

höja kvalitén på exempelvis praktikplatser, omvårdnadsutbildningen på 

gymnasial nivå och specialiserad undersköterska inom tre områden på 

yrkeshögskolenivå.  

Från och med hösten 2021 startar den nya vård- och omsorgsutbildningen 

med nyheter som att bl.a. gymnasiesvenska ingår i utbildningen. 
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Välfärdsnämnden arbetar för goda anställningsvillkor och har t ex ända 

sedan 2008 erbjudit heltidsanställningar för alla anställda inom sina 

verksamheter. Inom ramen för den tillitsbaserade styrningen pågår nu också 

olika aktiviteter för att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande i att nå 

de av fullmäktige och nämnd fastställda målen. 

 

Beslutsunderlag 

Bo Grafström (KD) motion inrätta äldreombudsman, 2020-10-05, KS 

2020/509 

Beslutet skickas till 

Bo Grafström (KD) 
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§ 45 Dnr: VN 2020/785 

Svar på motion om att inrätta ombud/trygghetsperson 

för de intellektuellt funktionsnedsatta 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen 

Ärendet 

Bo Grafström (KD) har den 5 oktober 2020 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige som handlar om att inrätta en 

ombudsman/trygghetsperson för de intellektuellt funktionsnedsatta  

Motionären vill: 

”Att fullmäktige antar motionen och uppdrar till berörd nämnd:” 

”Att det tillsätts en ombudsman för intellektuellt funktionsnedsatta i 

Kramfors kommun.”  

Motionären skriver i motionen att när barnen vuxit upp och blir unga så 

kommer det andra problem än sjuksköterska, läkare och psykolog kan 

avhjälpa. Det kan finnas behov av annan hjälp, exempelvis en 

medmänniska/ombud som kan hjälpa till med svåra samtal eller andra 

praktiska saker, där inte en god man räcker till. 

Nämndens yttrande 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har oftast rätt till insatser 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

I princip alla personer med intellektuell funktionsnedsättning har/får en god 

man, alternativt förvaltare, om de själva vill. God man/förvaltare ska hjälpa 

och säkerställa att den enskilde får hjälp och stöd med det den har behov av 

och vill ha. Har den enskilde inte förtroende för sin gode man så kan 

överförmyndarnämnden utse en annan person som god man. Förvaltare utses 

när den enskilde inte bedöms kunna fatta egna beslut. Den enskilde ansöker 

även ofta om insatsen kontaktperson, vilket är ytterligare en person som den 
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enskilde bygger en relation med. Att ännu en person ska bli inblandad i den 

enskildes liv anses inte nödvändigt eller ens bra. 

Kommunfullmäktige i Kramfors kommun har fattat beslut att anta Målbild 

för god och nära vård 2030. En målbild framtagen i länet av samtliga sju 

kommuner tillsammans med Kommunförbundet och Regionen.  

Programmet God och nära vård i Västernorrland ska följa det nationella 

arbetet med god och nära vård. Det är ett paradigmskifte som omställningen 

till god och nära vård innebär, inte bara i Kramfors utan nationellt och 

globalt, som en del av FN:s globala utvecklingsmål Agenda 30. 

En god och nära vård ska utgå från individuella förutsättningar och behov, 

bygga på relationer, vara hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. En 

god och nära vård bidrar till en jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

som grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  

En samordning runt individens behov ska ske med utgångspunkt i en 

individuell plan för att tillgodose individens behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet. Det gäller alla individer, även de med en intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

Bo Grafström (KD) motion inrätta ombud/trygghetsperson för de 

intellektuellt funktionsnedsatta, 2020-10-05, D nr KS 2020/510 

Beslutet skickas till 

Bo Grafström (KD) 
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§ 46 Dnr: 2020/932 

Svar på motion om fler platser i äldreomsorgen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Peter Andelid (L) har den 18 november 2020 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige som handlar om fler platser i äldreomsorgen. 

I motionen hemställs: 

”Att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp för planering i närtid av ett 

nytt och modernt digitalt äldreboende, gärna i en kommundel utanför staden, 

för att möta det växande problemet på efterfrågan av äldreboenden som 

vänta runt hörnet.” 

Motionären skriver att kommunen kommer att behöva tillskapa fler platser 

inom äldreboendeformen de närmsta åren. Att kommunen inte envist ska 

hålla sig fast vid att byggandet ska ske i kommunal regi genom kommunalt 

bolag. 

Motionären förespråkar att det ska byggas in en rad digitala funktioner som 

underlättar personalens arbete och ökar tryggheten för de äldre.  

Nämndens yttrande 

Kramfors kommun har idag en god balans vad gäller tillgång till och behov 

av platser i särskilt boende. Genom att utveckla en väl fungerande hemtjänst, 

bygga ut särskilda boendeformer och nyttja välfärdsteknik har kommunen 

säkerställt trygga boendeförhållanden för äldre. Detta bedöms bidra till ett 

självständigt liv och att behovet av mer omfattande vård- och 

omsorgsinsatser kan skjutas upp.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utsett Kramfors kommun till 

digital ledstjärna för välfärdsteknik, en av tio modellkommuner för 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Sverige. Ett exempel på hur 

välfärdsteknik nyttjas är trygghetskameror. Utifrån en arbetsmodell 
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framtagen av socialstyrelsen, individens behov i centrum (IBIC), kan efter 

ett biståndsbeslut och brukarens egna önskemål en trygghetskamera 

installeras i bostaden. Nattillsynen sker då på distans istället för genom ett 

fysiskt besök. Det skänker en bättre nattsömn när individen inte blir väckt av 

att någon kommer in på natten samtidigt som tryggheten finns att någon ser 

om något händer. Enhetskameror finns på särskilt boende i allmänna 

utrymmen som t.ex. i gemensamhetslokaler och korridorer för ökad trygghet, 

säkerhet och god arbetsmiljö. Utvecklingen har skett i nära samråd och 

samverkan med brukarorganisationerna. Det senaste är möjlighet till 

nyttjande av positioneringslarm med inbyggd GPS, som kommer att införas 

inom kort. Det ger en större frihet och trygghet för omsorgstagarna.  

Socialstyrelsens brukarundersökningar skickas varje år ut till målgruppen. 

Svaren på undersökningen har genom åren visat att äldreomsorgens brukare i 

Kramfors kommun upplever sig trygga, både i sitt boende och med de 

insatser som tillhandahålls. Nöjdheten i Kramfors är högre, både jämfört 

med länet och riket. 

I Kramfors kommuns bostadsförsörjningsprogram 2020-2024, stycke 3.2 – 

Framtida bostadsbehov för äldre i Kramfors kommun, redogörs att 

kommunen kommer att ha en befolkningsminskning de kommande åren, 

samtidigt som invånare över 75 år kommer bli allt fler. Inledningsvis 

kommer dock invånarantalet över 90 år, den mest vårdkrävande 

åldersgruppen, att minska för att fram emot 2030 återgå till dagens antal.  

Välfärdsnämnden är medveten om att framtiden kommer ställa nya krav vad 

gäller behov av andra boendeformer för socialtjänstens brukare, en 

individanpassning av liv och bostad som inte utgår från en modell för alla. 

Förvaltningen deltar därför gärna med de inspel och kunskaper som finns i 

frågan vad gäller kommunens arbete för bostäder och samhällsplanering. 

Inom programperioden finns en strategi att genomföra en utredning som 

klargör hur Kramfors kommun i framtiden bör förhålla sig till etablerandet 

av mellanboendeformer som exempelvis trygghetsbostäder. Det ska ske i 

samråd med det kommunala bostadsbolaget och välfärdsförvaltningen.  

I SCB:s medborgarundersökning, som Kramfors kommun deltog i 2018, 

framkom att Kramfors stad, med stor marginal, var den tätort som flest 

deltagare helst vill bo i med närhet till natur/grönområden, tryggt område 

och närhet till livsmedelsbutiker.  
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Beslutsunderlag 

Peter Andrelid (L) motion fler platser i äldreomsorgen, 2020-11-18, KS 

2020/585 

Beslutet skickas till 

Peter Andrelid (L) 
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§ 47 Dnr:  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad enligt 6 kap 8 § föräldrabalken(FB) 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

 

 

 

 

 

Ärendet 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

  

Beslutet skickas till 
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§ 48 Dnr:  

Övervägande av umgängesförbud enligt 14 § lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

 

 

. 

Ärendet 

  

 

 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Beslutet skickas till 
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§ 49 Dnr:  

Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU)  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

 

 

 

 

Ärendet 

  

 

 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Beslutet skickas till 
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§ 50 Dnr:  

Övervägande av umgängesförbud enligt 14 § lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

 

 

 

Ärendet 

  

 

 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Beslutet skickas till 
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§ 51 Dnr:  

Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU)  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

 

 

 

 

Ärendet 

  

 

 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Beslutet skickas till 
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§ 52 Dnr:  

Övervägande av umgängesförbud enligt 14 § lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

 

 

 

Ärendet 

  

 

 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Beslutet skickas till 
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§ 53 Dnr:  

Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU)  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

 

 

 

Ärendet 

  

 

 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

Beslutet skickas till 

 

 

  



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr: VN 2021/18 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Protokoll VN 25 mars – utan sekretess_bortredigerad 

2. Beslut från IVO, Avslutar ärendet 

3. Domstol, bidragsbrott 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr: VN 2021/20 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

 1.Omedelbart omhändertagande  

 2.Omplaceringsbeslut 2  

 3.Omplaceringsbeslut  

 4.Omplaceringsbeslut  

 5.Placeringsbeslut  

 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr: VN 2021/19 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1.Avslagsbeslut 

 2.Beslut, avslår ansökan 

 3.Delegationsbeslut Ek bistånd 2021-03-01--2021-04-30 

 4.Delegationsbeslut Familjerätt-Övrigt bistånd 2021-03-01--2021-04-30 

 5.Delegationsbeslut FS LSS 2021-03-01--2021-04-30 

 6.Delegationsbeslut FS SoL 2021-03-01--2021-04-30 

 7.Delegationsbeslut ÄO 2021-03-01--2021-04-30 

 8.Jenny Öhman SVO 2021-05-10 - Tv 

 9.Jens Hallner HS 2021-04-01 - 2021-12-31 

 10.Josefin Hellström HS 2021-04-01 - 2021-12-31 

 11.Lena Skoglund SVO 2021-05-10 - TV 

 12.Malin Eliasson SVO 2021-05-10 - 2021-09-30 

 13.Maria Sjödin SVO 2021-05-10 - TV 

 




