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Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, våning 1 kl.14.00–15.10. 

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 Elisabeth Öhman (KD) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 13 februari 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 1 - 12. 
 Erika Sjögren  

 Ordförande   
 Gudrun Sjödin (S)  

 Justerare   
 Elisabeth Öhman(KD)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-13 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-14 Datum då anslaget tas ned 2020-03-06 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2020-03-06 
 

Underskrift   
 Erika Sjögren  
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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 
Anette Agrell (V) 
Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Jeanette Eriksson (S) 
Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare 
Linda Wester (S) 
Göran Fahlén (V) 
Mohammad Alobid (C) tjänstgörande ersättare 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Therese Hägglund (C) 
Johanna Zidén (M) 
Elisabeth Öhman (KD) tjänstgörande ersättare 
 

Ej beslutande ersättare Jenny Westerlund (S) 
Jerry Overbeeke (V) 
Ulla Olofsson (V) 
Anna Strandh Proos (M) 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Erika Sjögren nämndsekreterare 
Inger Bergström, förvaltningschef 
Carina Eriksson, verksamhetschef IFO § 1 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 1 
Berit Fällström, administrativ chef § 1 
Veronica Olmenius, avdelningschef § 1 
Cecilia Forsgren § 1 enhetschef § 1 
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Ärendelista 
§ 1 Dnr VN 2020/62 
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§ 2 Dnr: VN 2020/160 
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§ 3 Dnr: VN 2020/83 

Förenklad redovisning av delegationsbeslut ....................................... 7 

§ 4 Dnr: VN 2019/468 
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Verksamhetsneddragning, Kvalitetsledning och hälsa........................ 9 

§ 6 Dnr: VN 2020/65 

Förtroendemannadelegationer ......................................................... 11 

§ 7 Dnr: VN 2020/161 
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Delgivningar ..................................................................................... 14 

§ 10 Dnr: 2020/63 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej verkställda beslut då 

verkställighet avbrutits för kvartal 4 år 2019 ..................................... 15 

§ 11 Dnr: 
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§ 1 Dnr VN 2020/62 

Information 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen och lägger den med godkännande till 

handlingarna. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden tar del av följande information: 

 Inger Bergström, förvaltningschef, och övriga ansvariga chefer 

informerar om uppföljning av välfärdsförvaltningens verksamhet. 

 Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om god och nära vård. 

 Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om vad som är på 

gång nationellt. 

 Cecilia Forsgren, enhetschef, informerar om Fenix och stödboende. 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr: VN 2020/160 

Uppföljning 2020, Välfärdsförvaltningen 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Välfärdsnämnden godkänner det nya sättet att följa upp 

verksamheterna. 

2. Avvikelser ska redovisas i samband med att denna uppföljning 

sammanställs. 

3. Ej verkställda beslut ska redovisas varje kvartal. 

4. Välfärdsnämndens ledamöter delges uppföljning varje månad den 

sammanställs via handlingar i nämndens mötesverktyg. 

5. Varje nämndssammanträde ges en fördjupad information om 

effekterna av handlingsplanen för ekonomi i balans 2020 och 

verksamheternas måluppfyllelse. 

6. Välfärdsnämnden uppmanar förvaltningen att säkerställa varje 

verksamhets insatser för en ekonomi i balans 2020. 

Ärendet 

Välfärdsförvaltningen har tagit fram en ny mall för uppföljning. Den 

innehåller en redovisning ur alla de perspektiv kommunen styrs av och för 

alla verksamheter nämnden beslutar om. Den samlar alla viktiga uppgifter 

nämnden behöver för att följa och styra förvaltningens arbete. Denna gång 

finns ingen prognos för året framtagen än, men all dylik framtida 

information kommer fortsättningsvis att redovisas i samband med 

uppföljningen. Det gäller även avvikelser. Denna information kommer att 

delges nämndens ledamöter varje månad uppföljningen sammanställs. Ej 

verkställda beslut redovisas varje kvartal. 

Vägen mot måluppfyllelse och handlingsplanen för en ekonomi i balans 

2020 kommer att redovisas i en fördjupad uppföljning varje 

nämndssammanträde. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 13 februari 2020, Välfärdsförvaltningen 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 

Inger Bergström, förvaltningschef 
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§ 3 Dnr: VN 2020/83 

Förenklad redovisning av delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Anta nya delegationsordningar 

2. Redovisa delegationsbeslut som rör beslut om ekonomiskt bistånd 

som kan överklagas enligt förvaltningslagen 40-48 § § sammanfattat 

per beslutsgrupp med antal beslut, andelen avslag samt utbetald 

summa. 

Ärendet 

Sedan den nya kommunallagen (2017:725) började gälla den 1 januari 2018 

finns bestämmelser som innebär att nämnderna ska besluta om i vilken 

utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till 

nämnden. 

I dagsläget gäller följande bestämmelser i delegationsordningarna för 

välfärdsnämnden: 

Nämnden ska, enligt 6 kap 40§ KL, besluta om vilka beslut som fattats med 

stöd av 6 kap 37§ eller 7 kap 5-6§§ som ska anmälas till den. Beslut som inte 

anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 

bestämmelserna i 13 kap (laglighetsprövning). Om nämnden vill att den 

anställde, som fått beslutanderätt delegerad till sig enligt 7 kap 6§ 

(vidaredelegation från förvaltningschef), ska anmäla de beslut som fattas till 

nämnden, måste nämnden fatta ett särskilt beslut om detta. 

Förslaget innebär att lägga till denna formulering till den befintliga i de båda 

dokumenten: 

Delegationsbeslut som rör beslut om bistånd som kan överklagas enligt 

förvaltningslagen 40-48 §§ ska redovisas sammanfattat per beslutsgrupp 

med antal beslut, andelen avslag samt utbetald summa. 

Beslutet skickas till 

Registrator 
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§ 4 Dnr: VN 2019/468 

Förändrad sammanträdesplan för 2020- 

välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Flytta nämnden från 14 maj till 7 maj.  

Ärendet 

Välfärdsnämndens ordförande föreslår att sammanträdesplanen för 

välfärdsnämnden förändras enligt följande: 

Nytt sammanträdesdatum   

Välfärdsnämnd: 7 maj. 

Avboka följande mötesdatum  

Välfärdsnämnd 14 maj. 

Tider för mötet följer samma rutin som vid övriga möten för 

välfärdsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Nämndadministrationen 
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§ 5 Dnr: VN 2019/1046 

Verksamhetsneddragning, Kvalitetsledning och hälsa 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Verksamhetsneddragning 50 % av heltidstjänst för medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) och 25 % av heltidstjänst för medicinskt ansvarig för 

rehabilitering (MAR). 

Ärendet 

Förvaltningens ekonomiska situation innebär att en översyn av samtliga 

funktioner i verksamheten samt bedömning av personalbehov ska göras. 

Kramfors har i jämförelse med övriga kommuner i länet mycket resurser i 

form av MAS och MAR. 

En verksamhetsneddragning föreslås motsvarande 50 % för MAS och 25 % 

för MAR.  

Ekonomi och finansiering 

Verksamhetsneddragning MAS 50 % motsvarar 290 tkr. 

Verksamhetsneddragning MAR 25 % motsvarar 125 tkr.  

Totalt en besparing om ca 415 tkr. 

Måluppfyllelse 

Åtgärden är för att nå Välfärdsnämndens mål med budget i balans. 

Samråd 

Förhandling har genomförts i förvaltningens samverkansgrupp. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsneddragning, Kvalitetsledning och hälsa, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Dnr 2019/1046 

Medicinskt och socialt ledningsansvar Dnr BAS 2017/167 

Sammanställning uppdraget medicinskt ansvarig sjuksköterska, Dnr 

2019/517 
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Riskbedömning BAS 2017/167 

Beslutet skickas till 

Veronica Olmenius 
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§ 6 Dnr: VN 2020/65 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Omedelbart omhändertagande  

2. Omedelbart omhändertagande  

3. Omedelbart omhändertagande  

4. Omedelbart omhändertagande  

5. Omplaceringsbeslut  

6. Omplaceringsbeslut  

7. Omplaceringsbeslut  

8. Omplaceringsbeslut  

9. Omplaceringsbeslut  

10. Omplaceringsbeslut  

11. Placeringsbeslut  

12. Placeringsbeslut  

13. Placeringsbeslut  
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§ 7 Dnr: VN 2020/161 

Initiativrättsärende 1 – förbättrad information till 

nämnden 

Beslut  

Bifall yrkandet om förbättrad information till nämnden.  

Ärendet  

Johanna Zidén (M) använder sig av initiativrätten kommunallagen kap 4 § 

20 Kommunallagen och lämnar följande skriftliga yrkanden:  

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. 

2. Att nämndens svar åter redovisas när återkoppling från domstol eller 

annan myndighet kommer, så att man kan följa ärendet. 

3. Att protokoll från alla SU-sammanträden, som sker mellan 

nämndsammanträde, delges på nästkommande nämnd. Samtliga 

handlingar ska rymmas i protokollet, inte ligga som enskilda 

dokument. 

4. Att inkommande korrespondens som är riktad till nämnden delges 

fortlöpande då de kommer in, även till ersättarna! 

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

nämnden 

Beslutsunderlag  

Mail från Johanna Zidén daterat 2020-02-13 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 

Kommundirektör 

Administrativa enhetens chef 
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§ 8 Dnr: VN 2020/64 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Beslut, Ej anmäla till IVO 

2. Beslut, Ej anmäla till IVO2 

3. Delegationsbeslut FS LSS 2019-11-01--2019-12-31 

4. Delegationsbeslut FS SoL 2019-11-01--2019-12-31 

5. Delegationsbeslut IFO 2019-11-01--2019-12-31 

6. Delegationsbeslut ÄO 2019-11-01--2019-12-31 
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§ 9 Dnr: VN 2020/63 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Avslutsbrev, avslutar ärendet 

2. Avvikelserapport enligt Lex Sarah, övergrepp familjehem 

3. Beslut JO, utdelar kritik 

4. Beslut, avslutar ärendet 

5. Beslut, avslutar ärendet 

6. Ks 200114 § 4 Ekonomisk prognos grundad på oktoberutfall 2019 

7. Lex-Sarah rapport samt bilaga, Återbruket 

8. Lex-Sarah rapport, Gruppbostad Ringvägen 18 

9. Protokoll KS 2020-01-14 § 15 Beslut Attest 

10. Riktlinje för attest 
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§ 10 Dnr: 2020/63 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej 

verkställda beslut då verkställighet avbrutits för 

kvartal 4 år 2019 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Nämnden har tagit del av rapporteringen av ej verkställda beslut 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. I detta kvartal finns inga avbrott 

i verkställighet att rapportera. 

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 

 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  

Beslutet skickas till 

Revisorer  

Kommunfullmäktige 
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§ 11 Dnr:  

Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

§ 11 i välfärdsnämndens protokoll den 2020-02-13 omfattas av sekretess. 
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§ 12 Dnr:  

Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

§ 12 i välfärdsnämndens protokoll den 2020-02-13 omfattas av sekretess. 


