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Närvarolista 
Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 

Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Jeanette Eriksson (S) 
Mikael Henriksson (S), tjänstgörande ersättare 
Linda Wester (S) 
Göran Fahlén (V) 
Mohammed Alobid (C), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Ann-Christine Näsholm (C), deltar på distans 
Therese Hägglund (C), deltar på distans 
Anna Strandh Proos (M), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Gunnel Nordin (SD), deltar på distans 
 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 
Billy Sjölén nämndsekreterare 
Inger Bergström, förvaltningschef 
Carina Eriksson, verksamhetschef IFO § 34 
Berit Fällström, administrativ chef § 34 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 34 
Veronica Olmenius, avdelningschef § 34  
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§ 34 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: 

• Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om hur 
Coronapandemin har påverkat förvaltningens verksamhet och hur 
man nu arbetar utifrån läget. 

• Inger Bergström, förvaltningschef informerar om rapporten för 
uppföljning och delårsprognosen för 2020-04-30. 

• Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef, informerar om uppföljningen 
för stöd, vård och omsorg och informerar om att Kramfors har blivit 
en modellkommun för digitala lösningar inom välfärdsområdet. 

• Veronica Olmenius, avdelningschef, informerar om uppföljningen för 
kvalitetsledning och hälsa och funktionsstöd. 

• Carina Eriksson, verksamhetschef, informerar om uppföljningen för 
individ och familjeomsorg. 

• Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om rapportering av ej 
verkställda beslut då verkställighet avbrutits för kvartal 1 år 2020. 
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§ 35 Dnr: VN 2020/160 

Uppföljning 2020, Välfärdsförvaltningen samt 

Rapportering av ej verkställda beslut då verkställighet 
avbrutits för kvartal 1 år 2020 

Beslut 
1. Välfärdsnämnden tar del av informationen och noterar att 

handlingsplanen följs, men i ett långsammare tempo mot 
bakgrund av pandemiutbrottet. 

2. Välfärdsnämnden uppmanar verksamheterna till insatser 
för att säkerställa en ekonomi i balans 2020 så snart 
pandemiläget medger. 

3. Välfärdsnämnden har tagit del av rapporteringen av ej 
verkställda beslut och den översänds till revisorerna och 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Välfärdsförvaltningen redovisar resultat t o m april månad samt lägesrapport 
för arbetet med Covid-19. 

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. 

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. I detta kvartal finns i 
verkställigheten 3 avbrott enligt LSS och 1 enligt SoL att rapportera. 

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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Beslutsunderlag 
Välfärdsförvaltningen Uppföljning 2020-04-02, Välfärdsförvaltningen. 
Statistikrapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 9§ LSS som 
inte verkställts inom 3 månader från dagen för beslut eller avbrott Q1 2020 
Lägesrapport Covid-19. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen  
Kommunfullmäktige (Statistikrapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 
SoL och 9§ LSS som inte verkställts inom 3 månader från dagen för beslut 
eller avbrott Q1 2020) 
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§ 36 Dnr: VN 2020/58 

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:  

• Punkt 1.7 lagts till Beslut som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

• Punkt 2.4 har förtydligats i rutan för kommentarer med texten 
Välfärdsnämnden initierar upphandling om värdet bedöms överstiga 
30 prisbasbelopp 

(Förändringen är gulmarkerad i beslutsunderlaget.) 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för allmänna och ekonomiska ärenden VN 2019/863 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef och Avdelningschef 
Ekonomienheten 
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§ 37 Dnr: VN 2020/379 

Delårsprognos per den 30 april 2020, 
Välfärdsförvaltningen  

Beslut 
Delårsprognos per den 30 april 2020 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
En delårsprognos per den 30 april 2020 har upprättats. 

Prognosen visar ett underskott om 18,5 Mnkr, vilket är en förbättring i 
jämförelse med det kända behov på - 46,3 Mnkr som välfärdsnämnden gick 
in med vid årsskiftet 2019/2020. Orsaken är att effekten på vidtagna åtgärder 
börjar skönjas som exempelvis förändrat arbetssätt som gett 
kostnadsminskningar inom hemtjänsten med cirka 7,9 Mnkr även inom 
särskilda boenden med cirka 4,3 Mnkr och övriga områden 2,3 Mnkr samt 
att 12 Mnkr erhölls av extra äskade medel. 

Beslutsunderlag 
Rapport Delårsprognos per den 30 april 2020, daterad 2020-05-25 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 38 Dnr: VN 2020/212 

Upphävande av nämndens beslut, förbättrad 
information till nämnden, 2020-02-13 § 7 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Upphäva nämndens beslut 2020-02-13 § 7. 

Reservationer 
Anna-Strand Proos (M), Therese Hägglund (C) och Ann-Christin Näsholm 
(C) och Mohammed Alobid (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
På välfärdsnämndens sammanträde 2020-02-13 bifölls initiativärendet 
”förbättrad information till nämnden” § 7.  

Ärendet återremitterades på sammanträdet 2020-04-02 § 20. Eftersom 
återremissen inte var motiverad har nämndens syfte med återremissen varit 
oklar. Därför har handläggningen åter sett över samtliga punkter. 

Efter ännu en genomgång av beslutet framgår att det i flera delar inte kan 
verkställas och i andra delar inte bör genomföras.  

Nedan följer en genomgång av de fem punkter som beslutades: 

1. Att samtliga yttranden som sker i nämndens namn till domstol eller 
annan myndighet i Sverige, på nästkommande nämnd, läggs till 
kännedom för nämndens ledamöter.  

Detta görs redan och ett beslut är . Om nämnden gör yttranden tas det 
beslutet på sammanträdet och finns med i nämndens protokoll. Om någon 
uttalar sig på delegation delges detta nämnden.  

2. Att nämndens svar åter redovisas när återkoppling från domstol eller 
annan myndighet kommer, så att man kan följa ärendet.  

I svaren vi får från myndigheter finns en summering av nämndens eller SU:s 
yttrande. Ibland innehåller yttrandet känsliga personuppgifter och ärendena 
delegeras till SU av denna anledning. Att besluta att yttrandet i dessa fall ska 
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delges hela nämnden förtar syftet med ett SU. Yttrandet har redan varit uppe 
i nämnden för beslut eller som delgivning och utgör därmed ingen ny 
information. Om en nämndsledamot vill följa upp ett ärende kan de även 
begära yttrandet som offentlig handling.  

3. (a) Att protokoll från alla SU-sammanträden, som sker mellan 
nämndsammanträde, delges på nästkommande nämnd. 
(b) Samtliga handlingar ska rymmas i protokollet, inte ligga som 
enskilda dokument.  

(a) Detta görs redan idag. Alla SU-protokoll ska delges nämnden på 
kommande möte. Om detta missas kommer det på följande nämnd. 

 
(b) Inga beslutsunderlag från SU-protokollen delges och det finns inget 
protokoll med handlingar/beslutsunderlag i. De beslut som delges utanför 
protokoll är ordförandebeslut eller beslut tagna under jourtid. 
 

4. Att inkommande korrespondens som är riktad till nämnden delges 
fortlöpande då de kommer in, även till ersättarna!  

I ärendehandboken kap. 5.2.4 framgår att inkommande post som är 
adresserad till nämnden eller nämndens ledamöter ska inte med 
nödvändighet skickas vidare till samtliga ledamöter. Om en medborgare vill 
kontakta förtroendevalda i en nämnd eller styrelse ska medborgaren hänvisas 
till de kontaktuppgifter som finns publicerade på kommunens webbplats. 
Exempel på handlingar som kan skickas vidare är enkäter eller information 
från andra myndigheter. 

5. Att Lex Sarah, Lex Maria och Lex Maja skyndsamt tillkännages 
nämnden  

Det görs redan utan undantag. Rapporter som är upprättade hanteras av flera 
personer, som enhetschefer och verksamhetschefer. Rapporterna ska alltid 
granskas hos verksamhetschef innan den skickas till registrator för 
diarieföring och delgivning (verksamhetschefen kan bedöma det som en 
avvikelse av annat slag och dessa redovisas som statistik till nämnden). 
Registrator lägger den för delgivning då de får den, men kan inte påverka 
tiden det tar innan den kommer dit. Riktlinje för detta finns. 

Stoppdatum 

I dagsläget sker utskick tillsammans med delgivningarna i regel en vecka 
innan mötet. Det beror på att nämnden ska ha möjlighet att läsa handlingarna 
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innan mötet. Detta är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv. Reglementet 
för kommunstyrelse och nämnder, KF 2018-11-26 § 130 fastställer tiden då 
utskicket ska göras. 

Det innebär att samtliga handlingar som ska delges måste vara klara dagen 
då utskicket ska ske. Därför är dagen innan utskicket Stoppdatum. De 
handlingar som kommer in efter stoppdatumet kommer i stället att delges 
nästkommande möte. Detta gäller oavsett om det rör handlingar som har 
upprättats/inkommit under perioden eller handlingar som var aktuella 
tidigare men inte lagts in i för utskick i tid. 

Samråd 
Samråd har förts med kommundirektör, förvaltningschef, administrativa 
enhetens chef, registratorer och nämndsekreterare.  

Yrkanden 
Anna Strand Proos (M) yrkar avslag till beslutet. 

Propositionsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 
förvaltningens förslag. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner 
att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Administrativa enhetens chef 
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§ 39 Dnr: VN 2020/53 

Sammanträdesplan 2021 för Välfärdsnämnden med 
utskott 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2021 

Socialutskottet 
Ordinarie tid 13.15 

Nämnd 
Ordinarie tid 14.00 

21/1 
9/2 
16/3 
20/4 
20/5 
22/6 
17/8 
9/9 
7/10 
18/11 
21/12 

18/2 
25/3 
3/6 
23/9 
21/10 
2/12 

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. 

Måluppfyllelse 
Detta beslut påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 
Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på 
sammanträdesplan för 2021. Samordning har skett för att undvika att större 
sammanträden krockar. 

Skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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§ 40 Dnr: VN 2020/386 

Tillfällig förändring av utbetalning av försörjningsstöd 
med anledning av riksdagens beslut  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Under förutsättning av riksdagens beslut om tilläggsbidrag.  

1. Välfärdsförvaltningen föreslår att försörjningsstödet inte påverkas för 
de hushåll som får tilläggsbidraget.  

2. Välfärdsnämndens beslut föreslås gälla under den period regeringen 
ger tilläggsbidraget för.   

Ärendet 
Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av 
utbrottet av sjukdomen covid-19 har många hushåll fått eller riskerar att få 
kraftigt sänkta inkomster. Regeringen har lämnat ett förslag till ett 
tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget, som omfattar barnfamiljer 
med låga inkomster.  

Tilläggsbidraget föreslås att betalas ut med ett belopp som motsvarar 
25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att 
en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag. 

Tilläggsbidraget föreslås lämnas till den som tar emot särskilt bidrag 
(bostadsbidrag) för hemmavarande barn, särskilt bidrag för barn som bor 
växelvis eller umgängesbidrag. Bidraget föreslås att betalas ut från 1 juli till 
och med 31 december 2020. 

För hushåll som samtidigt får försörjningsstöd från kommunen kommer det 
höjda bostadsbidraget leda till att försörjningsstödet sänks i motsvarande 
grad. Tilläggsbidraget får därmed ingen verkan för dessa hushåll.  
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Ekonomi och finansiering 

Effekt av tilläggsbidraget för olika typer av hushåll, samtliga, 
ensamstående, kronor per månad.  

  
Inom Kramfors kommun får i dagsläget 296 hushåll ekonomiskt bistånd 
varav 56 hushåll (april) innefattade barn under 18 år. 

56 (hushåll med barn) x 1325 (maximalt tillägg) = 74 200: -/månad 

Regeringen har tidigare uttryckt möjligheter för kommuner att kompenseras 
för merkostnader kopplade till covid-19. Välfärdsnämnden kommer i 
enlighet med denna möjlighet att pröva återsöka denna merkostnad.    

Beslutsunderlag 
• Riksnorm för försörjningsstöd 2020 

Beslutet skickas till 
• Verksamhetschef, IFO 

• Enhetschef, vuxen  
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§ 41 Dnr: VN 2020/63 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
Nämnden får ta del av följande: 

1. Avvikelserapport enligt Lex Sarah, funktionsstöd T1 

2. Avvikelserapport enligt Lex Sarah, Funktionsstöd 

3. Beslut IVO, avslutar ärendet 

4. Beslut, avslutar ärendet 

5. Beslut, avslutar ärendet 

6. Beslut, Vi upphäver vårt beslut om förbud 

7. Delegationsbeslut Aktivering av krisledningsnämnd 

8. Information om tillsyn med anledning av Covid-19 

9. Justerat protokoll SU 7 maj 

10. Pandemiplan 2020 version 2 

11. Protokoll KLN 2020-04-21 § 1 

12. Protokoll KS 2020-04-07 § 68 

13. Protokoll KSAU 2020-03-31 § 68 

14. protokoll SU 200526 

15. Protokoll Välfärdnämnden 2 april utan sekretess 

16. suprotokoll 2020-04-28 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr: VN 2020/64 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Beslut med anledning av rapporterad Lex Sarah, ej rapportera till 
IVO 

2. Beslut med anledning av rapporterad Lex Sarah, ej rapportera till 
IVO 

3. Delegationsbeslut - Retroaktiv återbetalning av avgift för 
omsorgsinsatser 

4. Delegationsbeslut attester 2020-03-15 - 2020-06-02 

5. Delegationsbeslut Ek bistånd 2020-03-01--2020-04-30 

6. Delegationsbeslut Familjerätt-IFO övrigt bistånd 2020-03-01--2020-
04-30 

7. Delegationsbeslut FS SoL 2020-03-01--2020-04-30 

8. Delegationsbeslut Inrättandet av tjänst som samordnare 

9. Delegationsbeslut LSS 2020-03-01--2020-04-30 

10. Delegationsbeslut ÄO 2020-03-01--2020-04-30 

11. Delegationsbeslut, ej Lex Sarah 

12. Delegationsbeslut, Rättelse av avgift för servicetjänst 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 43 Dnr: VN 2020/65 

Förtroendemannadelegationer 
Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Delegationsbeslut Initiera upphandling av 
bemanningssjuksköterska via förenklat förfarande enligt LOU 

2. Flytt av nämndsammanträde 
3. Förtydligande beslut gällande tillfälliga vistelser i kommunen 

med anledning av pandemi covid-19, 1 
4. Förtydligande beslut gällande tillfälliga vistelser i kommunen 

med anledning av pandemi covid-19, 2 
5. Förtydligande beslut gällande tillfälliga vistelser i kommunen 

med anledning av pandemi covid-19, 3 
6. Omedelbart omhändertagande 
7. Omedelbart omhändertagande 
8. Omedelbart omhändertagande 
9. Omedelbart omhändertagande 
10. Omedelbart omhändertagande 
11. Omedelbart omhändertagande 
12. Omedelbart omhändertagande 
13. Omplaceringsbeslut 
14. Omplaceringsbeslut 
15. Omplaceringsbeslut 
16. Omplaceringsbeslut 
17. Omplaceringsbeslut 
18. Omplaceringsbeslut 
19. Omplaceringsbeslut 
20. Omplaceringsbeslut 
21. Placeringsbeslut 
22. Placeringsbeslut 
23. Placeringsbeslut 
24. Placeringsbeslut 
25. Placeringsbeslut 
26. Placeringsbeslut 
27. Placeringsbeslut 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Dnr:  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
föräldrabalken (FB) 
§ 44 i välfärdsnämndens protokoll den 2020-06-11 omfattas av sekretess. 

 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr:  

Fortsatt umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
§ 45 i välfärdsnämndens protokoll den 2020-06-11 omfattas av sekretess. 

 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 46 Dnr:  

Fortsatt umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
§ 46 i välfärdsnämndens protokoll den 2020-06-11 omfattas av sekretess. 

 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr:  

Fortsatt umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
§ 47 i välfärdsnämndens protokoll den 2020-06-11 omfattas av sekretess. 

 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr:  

Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU)  
§ 48 i välfärdsnämndens protokoll den 2020-06-11 omfattas av sekretess. 

 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr:  

Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU)  
§ 49 i välfärdsnämndens protokoll den 2020-06-11 omfattas av sekretess. 

 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr:  

Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU)  
§ 50 i välfärdsnämndens protokoll den 2020-06-11 omfattas av sekretess. 
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