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Välfärdsnämndens protokoll 
Plats och tid KS-rummet, 2022-03-24 klockan 14:30–15:10 

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S), ordförande 
Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Linda Wester (S) 
Mikael Henriksson (S), tjänstgörande ersättare 
Malin Bolin (S), tjänstgörande ersättare 
Göran Fahlén (V) 
Joanna Larsson (V), tjänstgörande ersättare 
Annika Östman (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Therese Hägglund (C) 
Johanna Zidén (M) 
Gunnel Nordin (SD) 

Ej beslutande ersättare Sofie Hellman (S) § 1 
Tomas Braxenholm (S) § 1 
Linda Ulfsparre Sewell (C) 
Elisabeth Öhman (KD) 

Tjänstepersoner Mikael Gidlöf, förvaltningschef 
Carina Eriksson, verksamhetschef § 1 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 1 
Beatrice Halén, nämndsekreterare 
Berit Fällström, avdelningschef § 1 
Ulrika Norlin, verksamhetschef § 1 
Susanne Königson, avdelningschef § 1 
Mikael Berggren, näringslivsutvecklare § 1 
Erika Nyström, HR-konsult § 1 
Thomas Öberg, verksamhetsutvecklare § 1 
Anna Böhlenius, MAR § 1 
Jens Hallner, MAS § 1 

Välfärdsnämnden 

Dokumenttyp 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

Mötets diarienummer 
VN 2022/38 
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Justeringens plats och tid Förvaltningen 

Paragrafer 22–31 

Sekreterare 
Beatrice Halén 

Ordförande 
Gudrun Sjödin (S) 

Justerare 
Annika Östman (C) 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-24 

Sista datum för överklagande 2022-04-14 

Förvaringsplats för protokollet  

Underskrift 
Beatrice Halén 
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Ärendelista 
§ 22 Information- och utbildningspass 4 

Diarienummer: VN 2022/14 

§ 23 Rapport God och Nära vård 2021 5 
Diarienummer: VN 2022/174 

§ 24 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 6 
Diarienummer: VN 2022/48 

§ 25 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete/SAM 2021 7 
Diarienummer: VN 2022/173 

§ 26 Revisionsrapport "Granskning av insatser för barn och unga" 9 
Diarienummer: VN 2021/25 

§ 27 Uppföljning av verksamheterna februari 2022 Välfärdsförvaltningen 11 
Diarienummer: VN 2022/89 

§ 28 Revidering av Delegationsordning socialtjänst och angränsande områden 12 
Diarienummer: VN 2022/224 

§ 29 Delgivningar 2022 (Samlingsärende) 13 
Diarienummer: VN 2022/13 

§ 30 Förtroendemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 14 
Diarienummer: VN 2022/16 

§ 31 Tjänstemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 15 
Diarienummer: VN 2022/15 
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§ 22 Information- och utbildningspass 
Diarienummer: VN 2022/14 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

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

Ärendet 
• Susanne Königson, avdelningschef och Mikael Berggren, 

näringslivsutvecklare, redovisar företagsklimat 
• Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef, redovisar stimulansmedel 
• Erika Nyström, HR-konsult, redovisar ökad frisknärvaro 
• Thomas Öberg, verksamhetsutvecklare, Anna Böhlenius, MAR, och 

Jens Hallner, MAS, redovisar kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 

• Mikael Gidlöf, förvaltningschef, redovisar månadsuppföljning 
• Mikael Gidlöf, förvaltningschef, redovisar uppföljning systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 
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§ 23 Rapport God och Nära vård 2021 
Diarienummer: VN 2022/174 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att lägga Årsrapporten för God och Nära vård 
2021 med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Kramfors kommun har i likhet med övriga kommuner och regioner i Sverige 
påbörjat arbetet med förskjutningen mot en God och Nära vård utifrån 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), God och Nära vård 2021 - En omställning av hälso- och sjukvården 
med primärvården som nav. 

I ärendet redovisas de aktiviteter som bedrivits inom God och Nära vård 
under 2021.  

Beslutsunderlag 
Årsrapport God och Nära vård 2020, 2022-03-03, VN 2022/174 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige  
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§ 24 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
Diarienummer: VN 2022/48 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden  

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att anta kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen 
för 2021. 

Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren årligen dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete och sammanställa detta i en 
patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, beskriver att den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS också årligen bör upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse.  

I ärendet redovisas hur kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet bedrivits under 
2021. 

Måluppfyllelse  
Beslutet kommer att ge högre kvalitet för kommuninvånarna, vilket också är 
ett av kommunens mål. 

Samråd  

Samråd har skett med berörda fackförbund på förvaltningens 
samverkansgrupp den 18 mars.  

Beslutsunderlag 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021, 2021-02-28, VN 2022/48 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef   
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§ 25 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete/SAM 2021 
Diarienummer: VN 2022/173 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden  

Välfärdsnämndens beslut 
Godkänna rapporten ”Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 - 
Välfärdsförvaltningen”. 

Ärendet 
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 § 11). Uppföljningen av 
arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt lagar och föreskrifter. HR-enheten ansvarar för uppföljningen som 
enligt Riktlinjen för hälsa och arbetsmiljö ska rapporteras till respektive 
nämnd samt samlat för hela kommunen till HR-råd, centrala 
samverkansgruppen och kommunstyrelsen. 

Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 
enkät med 20 frågor. Samtliga chefer inom välfärdsförvaltningen har 
besvarat enkäten. I beslutsunderlaget finns resultatet för 
välfärdsförvaltningen. 

Samlad bedömning för välfärdsförvaltningen 
Även år 2021 blev ett speciellt år på många sätt med anledning av den 
rådande Coronapandemin som i stort fortsatt påverkat verksamheternas 
arbetsmiljöarbete. Det har förekommit både krav på åtgärder samt ett behov 
av att öka kompetens hos både chefer och skyddsombud gällande arbetet 
med riskbedömningar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Under året har 
kommunens samtliga chefer och skyddsombud deltagit i en partsgemensam 
utbildning i riskbedömning för att skapa samsyn hur vi tillsammans kan 
jobba med riskbedömning enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
. 

Den genomförda uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar 
att cheferna inom välfärdsförvaltningen har god kännedom om de styrande 
dokumenten inom arbetsmiljöområdet och genomför riskbedömningar, 
utredningar av tillbud och arbetsskador när det är aktuellt.  
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Förvaltningens utvecklingsområde är att se till att alla typer av 
kartläggningar av arbetsmiljön genomförs enligt gällande rutiner då det till 
viss del brister.  

Uppföljningen visar att det finns ett behov att mer systematiskt arbeta med 
tillbud och arbetsskada så att det säkerställs att alla anmälningar utreds och 
att händelserna följs upp. 

Uppföljningen visar även att arbetet kring aktiva åtgärder enligt 
diskrimineringslagens grunder behöver förbättras för att mer aktivt arbeta 
för att förhindra att diskriminering uppstår. 

I övrigt kan förvaltningen bedömas ha ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete utifrån Arbetsmiljölagen krav. 

Måluppfyllelse 
Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att 
upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.  

Samråd 
Uppföljningen har diskuterats i förvaltningens samverkansgrupp innan 
beslut i nämnden. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 Välfärdsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Mikael Gidlöf  
HR - enheten   
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§ 26 Revisionsrapport "Granskning av insatser för barn och 
unga" 
Diarienummer: VN 2021/25 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Avge yttrande enligt nedan som kompletterande svar angående 
revisionsrapport ”granskning av insatser för barn och unga” 

Ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer genomförde KPMG under 2020 en 
granskning av insatser för barn och unga. 

Granskningens syfte var 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. 

Välfärdsnämnden och Bildningsnämnden har var för sig lämnat yttranden 
angående KPMG:s slutsatser. 

Revisionen önskar att båda nämnderna kompletterar sina svar hur 
samverkan sker praktiken och ge exempel på olika former av samverkan 
mellan välfärdsnämnden, bildningsnämnden och regionen. 

Yttrande 
I juni 2021 skrevs projektbeskrivning till utvecklingsarbetet ”Arena barn 
och unga” under av förvaltningscheferna för bildning och välfärd samt 
verksamhetschef för primärvården, närsjukvårdsområde väster. 

Under hösten har styrgrupp och arbetsgrupp startat igång sitt arbete och från 
och med årsskiftet finns en verksamhetsutvecklare på plats att driva 
utvecklingen framåt i projektbeskrivningens anda.  

Konkret har samverkan enligt HLT-modellen (Hälsa, Lärande, trygghet = 
samverkan mellan primärvården, skolan och socialtjänsten) påbörjats och de 
första mötena kring enskilda barn har hållits. 

Just nu får utvecklingsarbetet stimulansmedel från Tidiga samordnade 
insatser och God och Nära vård på Landsbygd som båda samordnas av 
kommunförbundet. 
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Fler goda exempel finns där välfärd och bildning ökat sin samverkan och ser 
över gemensamma rutiner, bl a kring elever som behöver annan skolform. 

Utöver detta finns utvecklade samarbeten mellan förvaltningarna i den 
gemensamma familjecentralen och Framtid Kramfors. I bifogat 
beslutsunderlag finns även en sammanställning på olika grupperingar för 
samverkan.  

Beslutsunderlag 
Sammanställning - exempel på samverkansgrupper 
Begäran om komplettering angående svar Granskning av insatser för barn 
och unga, 2021-12-20, VN 2021/25. 
Yttrande på revisionsrapport ”granskning av insatser för barn och unga”, 
2021-05-20, VN 2021/25. 
Revisionsrapport  ”granskning av insatser för barn och unga” 2021-01-07, 
VN 2021/25 

Beslutet skickas till 
Skriv till vem beslutet ska skickas.  
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§ 27 Uppföljning av verksamheterna februari 2022 
Välfärdsförvaltningen 
Diarienummer: VN 2022/89 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
1. Välfärdsnämnden lägger med godkännande uppföljningen till 

handlingarna. 
2. Förbättrings- och effektiviseringsarbetet måste fortsätta. 

Förvaltningen uppmanas därför att intensifiera arbetet med beslutad 
handlingsplan för en ekonomi i balans. 

Ärendet 
Välfärdförvaltningen redovisar resultat till och med februari 2022 samt 
nyckeltal beträffande personal och avvikelser. Rapporten har delgetts 
förvaltningens samverkansgrupp 2022-03-18.  

Beslutsunderlag 
Rapport - uppföljning av verksamheterna februari 2022, 
Välfärdsförvaltningen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen  
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§ 28 Revidering av Delegationsordning socialtjänst och 
angränsande områden 
Diarienummer: VN 2022/224 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Godkänna revidering av Delegationsordning socialtjänst och angränsande 
områden, VN 2022/224. 

Ärendet 
I denna upplaga av Delegationsordning socialtjänst och angränsande 
områden, VN 2022/224 har en ny punkt lagts till. 
Reviderad delegationsordning ska gälla från och med beslutsdatum. 

Helt ny delegation är: 

9.23 - Beslut om att ersätta externa anordnare för deras merkostnader vid 
ordinarie assistents sjukdom (9 § 2 LSS), delegeras till LSS-handläggare/ 
administratör . 

Måluppfyllelse 
Beslutet möjliggör en god förvaltning, vilket också är ett av nämndens mål. 

Ekonomi och finansiering 
Beslutet påverkar inte ekonomin 

Samråd 
Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning socialtjänst och angränsande områden, VN 2022/224. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef IFO 
Systemförvaltare Treserva   
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§ 29 Delgivningar 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/13 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
1. 220215 Information till nämnder.pdf  
2. Avvikelserapport.PDF 
3. Delegationsbeslut Fullmakt att yttra sig för Kramfors kommun som 

arbetsgivare.pdf  
4. Kommunfullmäktige 2022-02-28 (2022-02-28 KF §7).docx 
5. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §13).docx 
6. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §7).docx  
7. Riktlinje för internkontroll.docx 
8. Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.docx.pdf 
9. Riktlinje för upphandling.docx  
10. Protokoll SU 2022-03-15_Bortredigerad.pdf   
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§ 30 Förtroendemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/16 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
1. Omedelbart omhändertagande  
2. Omplaceringsbeslut  
3. Omplaceringsbeslut  
4. Placeringsbeslut  
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§ 31 Tjänstemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/15 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
  

1. Beslut med anledning av rapporterad lex Sarah.pdf 
2. Beslut, avslag på ansökan.pdf 
3. Delegationsbeslut Ek bistånd 2022-01-01--2022-02-28.pdf 
4. Delegationsbeslut Familjerätt-Övrigt bistånd 2022-01-01--2022-02-

28.pdf 
5. Delegationsbeslut FS LSS 2022-01-01--2022-02-28.pdf 
6. Delegationsbeslut FS SoL 2022-01-01--2022-02-28.pdf 
7. Delegationsbeslut med anledning av rapporterad lex Sarah.pdf 
8. Delegationsbeslut ÄO 2022-01-01--2022-02-28.pdf 

  




