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Annica Åhlin, enhetschef § 9 
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§ 9 Dnr VN 2019/10 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information 

- Sten Lindström, verksamhetsutvecklare informerar om 

brukarundersökning och alternativ kommunikation. 

- Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef stöd, vård och omsorg och 

Annica Åhlin, enhetschef informerar om ny lagstiftning, särskilt 

boende utan biståndsbedömning. 

- Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef stöd, vård och omsorg 

informerar om hälsosam schemaläggning. 

- Anna Böhlenius, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 

redovisar statistik gällande avvikelser hälso- och sjukvård. 

- Carina Eriksson, verksamhetschef IFO informerar om att Chansen 

har blivit Familjecentrum och att individ och familjeomsorgen (IFO) 

genomför en översyn av sin organisation. 

- Berit Fällström, administrativ chef redovisar statistik. 

- Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef, lämnar en ekonomisk 

redovisning och informerar om handlingsplan 2019. 
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§ 10 Dnr VN 2019/38 

Val av representanter till Kommunförbundet 

Västernorrlands Socialnämndspresidium, 2019-2022 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Utse Gudrun Sjödin (S) och Ann-Christine Näsholm (C) att representera 

Kramfors kommun i Kommunförbundet Västernorrlands 

socialnämndspresidium 2019-2022. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden har att välja 2 representanter till Kommunförbundet 

Västernorrlands socialnämndspresidium, en från majoriteteten och en från 

oppositionen för perioden 2019-2022.  

Yrkanden 

Annika Östman (C) yrkar på att välja Ann-Christine Näsholm (C) 

Eva Lygdman (S) yrkar på att välja Gudrun Sjödin (S) 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Annika 

Östman (C) och Eva Lygdman (S) yrkanden. Propositionsordningen 

godkänns. Ordförande meddelar att nämnden beslutar att bifalla samtliga 

yrkanden tillika välja Ann-Christine Näsholm (C) och Gudrun Sjödin (S) 

Beslutsunderlag 

Länssamverkan genom Kommunförbundet Västernorrland, 2019–2022 dnr 

VN 2019/38 daterad 2018-12-20. 

Beslutet skickas till 

Kommunförbundet Västernorrland 
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§ 11 Dnr BAS 2018/763 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej 

verkställda beslut då verkställighet avbrutits för 

kvartal 3 år 2018 

Slutligs beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Tagit del av rapporteringen av ej verkställda beslut och den 

översänds för kännedom till revisorerna och kommunfullmäktige. 

2. 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. 
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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 

 Brukare och elever ska vara nöjda med det stöd och den utbildning 

som tillhandahålls 

 Stöd och insatser till familjer skall leda till att barn och unga, så långt 

det är möjligt, kan leva kvar i sin familj 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport  

Individrapporter endast för revisorer 

Beslutet skickas till 

Revisorer, individrapporter 

Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 12 Dnr VN 2019/19 

Revidering av delegationsordning för socialtjänst och 

angränsade områden 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Delegationsordningen antas och gäller omedelbart. 

Ärendet 

Delegationsordning för socialtjänst och angränsade områden beslutades 

2018-09-27, BAS 2018/793. 

Helt ny delegation är: 

5.5 – Beslut om ersättning enligt LMA 

Uppdaterade delegationer är: 

4 Är uppdaterad med hänvisning till nytt diarienummer, VN 2019/30 

5.6 – 5.46 Är uppdaterad med nytt nummer på grund av införande av ny 

punkt på 5.5 

5.11 – Ändrad delegat till socialsekreterare och enhetschef 

6.1 – Ändrad delegat till enhetschef 

6.4 och 6.5 – Ändrad delegat till Socialutskott, ordförande eller vice 

ordförande i nämnden 

8.1 – Ändrad ärendemening till att gälla både faderskapsbekräftelse och 

föräldrabekräftelse 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för socialtjänst och angränsade områden, VN 2019/19 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Verksamhetschef- och Avdelningschef, Systemförvaltare 

Treserva och Enhetschef Barn och unga samt Vuxna 
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§ 13 Dnr BAS 2018/850 

Införande av arbetssätt individens behov i centrum 

(IBIC) 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Tagit del av information om införande av individens behov i centrum (IBIC) 

inom funktionsstöd och individ och familjeomsorg. 

Ärendet 

Individens behov i centrum (IBIC) är ett arbetssätt som syftar till att stödet 

som ska ges ska utgå från den enskildes behov. Arbetssättet bygger på en 

systematisk dokumentation utifrån processmodellen som är framtagen av 

Socialstyrelsen. Individens livssituation och behov av stöd i sin livsföring 

beskrivs och dokumenteras med stöd av Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

Alla utredningar kommer därför att genomsyras av att utreda individens 

behov istället för att matcha behovet med vilka insatser förvaltningen har att 

erbjuda. 

Införande av IBIC medför en förändring i dokumentation. IBIC ger stöd att 

beskriva och dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat. 

Genom IBIC övergår dokumentationen till att vara systematisk och 

strukturerad, i dagsläget sker dokumentation framförallt i fritext vilket gör 

dokumentationen svår att använda vid verksamhetsuppföljning. IBIC skapar 

möjlighet för att följa resultat på individnivå men även på övergripande nivå. 

I dokumentationen förstärks också fokus på målsättning för individen. IBIC 

ger stöd för såväl handläggare som för utförare att arbeta systematiskt och 

behovsinriktat med strukturerad dokumentation utifrån ICF (Internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).  

Arbetssättet underlättar även samarbetet över professionsgränserna. IBIC 

medför även att individens och anhörigas delaktighet stärks i utredning, 

planering och genomförande samt vid uppföljning. Utredningar och 
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genomförandet av insatser blir i högre grad likvärdiga och rättssäkra då 

handläggarna och utförarna använder ett gemensamt arbetssätt och entydiga 

begrepp.  

Socialstyrelsen anser att användandet av IBIC bland annat ger effekter såsom 

ökad rättssäkerhet genom en likvärdig hantering av ansökan, utredning, 

planering och uppföljning. Arbetssättet ger även transparens, ökad tydlighet 

och förbättrad uppföljning på individ- och verksamhetsnivå samt utveckling 

av evidensbaserad praktik inom verksamheten. 

Sammantaget ger IBIC förutsättningar för att lagens mål och intentioner 

kring en individanpassad, rättsäker och jämlikt stöd kan uppnås. Det ger 

även goda förutsättningar för att i det dagliga arbetet upprätthålla den 

värdegrund och de mål välfärdsnämnden fastslagit.   

Ekonomi och finansiering 

Projektet påverkar inte ekonomin. 

Måluppfyllelse 

Införandet av individens behov i centrum(IBIC) kommer att ge högre kvalité 

för kommuninnevånarna, vilket också är kommunens mål. 

Beslutsunderlag 

Projektplan, införande av arbetsätt Individens behov i centrum 

Beslutet skickas till 

Carina Vestin  

Carina Eriksson 
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§ 14 Dnr BAS 2018/1326 

Plan för internkontroll Välfärdsnämnden 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Fastställa plan för internkontroll Välfärdsnämnden 2019. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i Riktlinjen för styrning och ledning, KS 2015/90 

beslutat om de övergripande dragen kring den interna kontrollen. Där säger 

de bland annat att den interna kontrolen är en integrerad del av vår styrning 

och en naturlig del i vårt systematiska förbättringsarbete.  

Vidare sägs att nämnderna och kommunstyrelsen ska ha en tillfredsställande 

intern kontroll, det vill säga de ska med en rimlig grad av säkerhet 

säkerställa att följande mål uppnås 

- att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs 

- att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 

- att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer 

med mera 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 

god intern kontroll i kommunen. De innebär att kommunstyrelsen ansvarar 

för att ett övergripande system för den interna kontrollen upprättas, följs upp, 

utvärderas och utvecklas.  

Nämnderna och även kommunstyrelsen har ansvaret för den interna 

kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska återrapporters sina 

interna kontroller till kommunstyrelsen i samband med 

verksamhetsberättelserna. 

Kommunstyrelsen i sin tur ska sedan göra en utvärdering av kommunens 

interna kontroller. 
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Förslag till Välfärdsnämndens plan för internkontroll innehåller ett antal 

områden som bedöms angelägna att följa upp och rapportera till nämnden.  

I planen anges även som är ansvarig och när rapporteringen ska ske. 

Dessutom finns statistikredovisning av behovsutveckling inom särskilt 

viktiga områden med.  

Samråd 

Inget särskilt samråd har skett i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Plan för internkontroll Välfärdsnämnden 2019. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Förvaltningschef 

Verksamhets- och avdelningschefer 
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§ 15 Dnr BAS 2018/1306 

Synpunkter på revisionsrapport ”Grundläggande 

granskning” – BAS-nämnden (Välfärdsnämnden) 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsfärdsnämnden 

Beslut 

Avge nedanstående synpunkter till kommunens revisorer. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande 

granskning och önskar att Välfärdsnämnden lämnar synpunkter på de 

slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 15 april 2019. 

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden har skapat 

förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten.  

Baserat på den granskning som gjorts rekommenderas nämnden att: 

1. utarbeta metoder att följa upp indikatorer och uppdrag för att 

säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål 

2. förstärka arbetet mot en ekonomi i balans 

 

Synpunkter på revisionens rekommendationer 

1. I Verksamhetsplan 2019 har välfärdsnämnden egna mål med 

koppling till alla perspektiv och flertalet av de kommunövergripande 

målen i den nya styrmodellen. Varje mål har en eller flera indikatorer 

angivna i syfte att följa upp och bedöma måluppfyllelse. 

Indikatorerna baseras på uppgifter från olika källor, bland annat 

Öppna jämförelser, Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), 

Socialstyrelsens och SKL:s brukarundersökningar, KOLADA, 

medarbetarundersökningen samt ett antal egna mätningar. Nytt för i 

år är att ett målvärde är angivet för varje indikator. Av de 23 

indikatorer som finns baseras 10 på uppgifter som kommer att följas 
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upp vid både del- och helårsuppföljning. Mål och indikatorer 

hanteras i beslutsstödssystemet Hypergene och redovisas nämnden 

vid del- och helårsuppföljning. 

Uppdrag med koppling till målen lämnas till verksamhets- och 

avdelningschefer senast den 31 januari. Även dessa hanteras i 

beslutsstödssystemet Hypergene och redovisas nämnd vid del- och 

helårsuppföljning.  

2. Dåvarande Basnämnden gick in i 2018 med en budget i betydande 

obalans. Skillnaden mellan bedömda behov och nämndens ram 

uppgick då till dryga 40 mkr. Skälet till den stora differensen var 

främst minskade intäkter från Migrationsverket i kombination med 

betydande behovs- och kostnadsökningar inom flera områden.  

Under 2018 har nämnden fattat beslut om åtgärder som bedömts 

minska kostnaderna med ca 15 mkr för 2019. Trots detta finns en 

differens mellan Välfärdsnämndens ram och faktiska kostnader på ca 

33 mkr. Skälet till detta är framförallt behovsstyrda kostnadsökningar 

inom den sociala barn och ungdomsvården samt ökade kostnader för 

personlig assistans och insatser till vuxna i form av ekonomiskt 

bistånd och placeringar. Hårdare bedömningar från migrationsverket 

avseende vilka placeringskostnader för asylsökande personer som 

kan återsökas är ett ytterligare ett skäl till att kostnaderna ökar. 

När handlingsplanen för 2019 tagits fram har ett antal utgångspunkter 

och överväganden legat till grund, när förslag till åtgärder 

diskuterats. Då kostnadsökningar i princip uteslutande har koppling 

till ökade behov och minskade statliga ersättningar är den tid är förbi 

då generella, procentuella sparbeting kan lösa den obalans som 

uppkommit.  

Nämnden utgår från att verksamhetens kostnader skall rymmas inom 

tilldelad ram och har mål om tillförlitliga prognoser och en 

kostnadsnivå för verksamheten som inte avviker för mycket mot den 

referenskostnad som anges i kommun och landstingsdatabasen 

KOLADA. Samtidigt kan konstateras att den befolkningsstruktur och 

det tuffa socioekonomiskautgångsläge som kommunen har, påverkar 

måluppfyllelse på detta område. 

En handlingsplan för 2019 har tagits fram i syfte att minska 

kostnaderna men de förslag som finns räcker inte för att nå ram. 
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Förvaltningens bedömning är att det under 2019 inte går att nå ram 

utan att riskera rättsäkerhet, kvalitet och personalens arbetsmiljö. 

Ytterligare direktiv från nämnden om vägval, strukturella åtgärder 

och/eller förändrad ambitionsnivå har därför efterfrågats. 

I samband med årsredovisningen för 2018 ska handlingsplanen med 

åtgärder som summerar till befarat underskott 2019 redovisas till 

fullmäktige. Om detta kan ske är osäkert med hänvisning till de 

behovsstyrda kostnadsökningar som redovisats. Den analysgrupp, 

under kommunstyrelsen, som påbörjat sitt arbete kommer att 

fördjupa sig i äldreomsorgens kostnader vilket bör bli ett stöd för 

nämnden i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 2018/1306 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr BAS 2018/1216 

Synpunkter på revisionsrapport "Utbetalningsrutiner 

och attest av vissa kostnader" 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Avge nedanstående synpunkter till kommunens revisorer. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av 

utbetalningsrutiner samt attest av vissa kostnader och önskar att 

Välfärdsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 

rapporten. 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunen har erforderlig kontroll 

på hantering av likvida medel samt ändamålsenliga rutiner för attester. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

- Har kommunen ändamålsenliga utbetalningsrutiner som säkerställer 

att flera personer måste vara involverade? 

- Har kommunen ändamålsenliga rutiner för attest av manuell 

bokföringsorder och för egna kostnader i tjänsten? 

Sammanfattning av synpunkter från KPMG 

En sammanfattning på rekommenderade åtgärder.  

1. Genomföra en riskanalys som bland annat beaktar risken för felaktiga 

utbetalningar inklusive risken för oegentligheter 

2. Utifrån riskanalysen upprättar riktlinjer för tilldelning av 

behörigheter som innebär att ingen handläggare kan utföra hela eller 

stora delar av en utbetalningskedja ensam 

3. Se till att tilldelade behörighetsnivåer godkänns skriftlig 

4. Se till att beslut om attestanter fattas skriftligen 
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5. Se till att löneutbetalning kontrolleras och attesteras av ansvarig chef 

samt att kontrollen dokumenteras 

6. Vid försörjningsstöd, se till att en enskild tjänsteperson inte har 

behörighet att både lägga upp brukare och bevilja utbetalning  

7. Se till att det alltid krävs två handläggare för att ladda kort för 

utbetalning 

8. Säkerställer att attest av egna kostnader i tjänsten inte förekommer 

9. Inför rutiner så att även manuella bokföringsordrar attesteras 

Svar på lämnande synpunkter. 

Åtgärder i form av processkartläggning och riskbedömning planeras för att 

förbättra hantering enligt punkt 1, 2, 6 samt 7. När det gäller punkt 3, 4, 8 

samt 9 finns de rutiner som efterfrågas.  Avseende attest av löneutbetalningar 

och riktlinje för egna kostnader i tjänsten avvaktar nämnden 

kommunövergripande riktlinje. Bedömningen är att utlägg och kostnader i 

tjänsten inom Välfärdsförvaltningen genomgående attesteras av överordnad 

chef. Tillfällen där chefer och personal gör saker tillsammans ex. 

planeringsdag, kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. 

1. Processkartläggning kommer att göras under våren 2019 på 

förladdade kort, försörjningsstöd, arvodering, klientfakturor för att 

identifiera risker för felaktig utbetalning och oegentligheter.  

2. Utifrån riskbedömningen kommer rutiner att skrivas samt vilka 

kontroller som måste utföras på de moment där risken inte går att 

minimera eller eliminera. Beräknas vara klart oktober 2019. 

3. Välfärdsförvaltningen har rutin på skriftligt behörighetsgivande i 

Treserva och kontroller görs två gånger per år 

4. Välfärdsförvaltningen har rutin med skriftliga delegationsbeslut för 

attestanter. En sammanställning fastställs inpå varje nytt år och 

därefter löpande beslut vid förändringar. 

5. Välfärdsförvaltningen inväntar kommunövergripande riktlinje för 

vad som skall gälla avseende attest av löneutbetalningar.  

6. Aktualisering av ärende sker vid ansökan av försörjningsstöd och det 

görs av den handläggare som utreder ärendet. Handläggningen tillhör 

den ordinarie processen som är bruklig i alla områden inom IFO. 
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Processen kommer att kartläggas och förses med kontroller om det 

inte bedöms att processen kan/bör ändras. 

7. Processen kommer att kartläggas och förses med kontroller om det 

inte bedöms att processen kan/bör ändras. 

8. Välfärdsförvaltningen inväntar kommunövergripande riktlinje för 

attest av egna kostnader i tjänsten.  

9. Välfärdsförvaltningen har rutin på att manuell bokföringsorder 

attesteras. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ” Utbetalningsrutiner och attest av vissa kostnader”, 

BAS 2018/1216. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr VN 2019/22 

Samverkansavtal avseende familjerådgivning med 

Sollefteå kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsfärdsnämnden 

Beslut 

Godkänna förslag till samverkansavtal avseende Familjerådgivning med 

Sollefteå kommun. 

Ärendet 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att tillhandahålla 

familjerådgivning. Insatsen innebär ingen myndighetsutövning. I Kramfors 

kommun har omfattningen under lång tid motsvarat 0,50 årsarbetare.  

Tjänsten har kombinerats med en tjänst på familjecentralen.  För att 

säkerställa kompetens och långsiktighet i insatsen när nuvarande 

befattningshavare går i pension har samverkan med Sollefteå kommun 

diskuterats.  

Ett förslag till avtal har nu tagits fram som innebär att Kramfors kommun 

köper tjänsten av Sollefteå kommun. Tjänsteköpets omfattning motsvarar 50 

% av en heltidstjänst och innefattar även övriga omkostnader. Sollefteå 

kommun blir huvudman för verksamheten och har därmed 

arbetsgivaransvaret för den anställde familjerådgivaren.  

För den som besöker familjerådgivaren kommer det finnas möjlighet att 

välja om man vill genomföra besöket på plats i Kramfors eller Sollefteå. 

Respektive kommun står för kostnaden av sina respektive lokaler. 

Verksamhetschef för öppenvården i Sollefteå får ett övergripande ansvar för 

verksamheten och utgör tillsammans med verksamhetschef för individ och 

familjeomsorgen (IFO) i Kramfors, styrgrupp för familjerådgivningen. 

Styrgruppen har även ansvar för att verksamheten följs upp och utvärderas. 

Tjänsteköpet föreslås gälla från den 1 februari 2019 eller så snart en 

familjerådgivare har anställts.  
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Beslutsunderlag 

Samverkansavtal Familjerådgivning VN 2019/22. 

Beslutet skickas till 

Anna-Stina Fors Sjödin 

Carina Eriksson 

Berit Fällström 
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§ 18 Dnr VN 2019/69 

Länssamverkan inom ramen för Kommunförbundet 

Västernorrlands regionala stödstruktur för socialtjänst 

och hälso- och sjukvård 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsfärdsnämnden 

Förslag till beslut 

Godkänna inriktning och kostnader avseende länssamverkan inom ramen för 

kommunförbundet Västernorrlands regionala stödstrukturer för socialtjänst 

och hälso- och sjukvård för år 2019. 

Ärendet 

Sedan 2008 har utvecklingen inom socialtjänsten stöttats av nationella 

satsningar genom överenskommelser mellan SKL och staten.  Satsningarna 

har inneburit nationella mål för utveckling och även omfattande statliga 

bidrag både till läns-och lokalnivå. De statliga bidragen har funnits i form av 

prestationsmedel till lokal nivå och direkt stöd till samordning och 

utvecklingsledning på länsnivå. Syftet har varit att få igång en 

kunskapsbaserad utveckling och en bättre samverkan mellan landsting och 

kommunerna. Sedan ett antal år tillbaka har det nationella stödet till 

regionala stödstrukturer bakats in i de allmänna statsbidragen till 

kommunerna. Begreppet regionala stödstrukturer används för att beskriva de 

gemersamma resurser som länets kommuner gemensamt finansierar inom 

ramen för kommunförbundets arbete. 

Statskontorets utvärdering visar på att de nationella satsningarna har gett 

resultat, men fortsatt arbete behövs för att stärka effekterna av samverkan på 

ett lokalt plan. Det konstateras att överenskommelserna har inneburit en 

strävan efter fortsatt, gemensamt utvecklingsarbete för individens bästa.  

Arbetet med nationella satsningar har utkristalliserat viktiga utvecklings-

områden och en gemensam vilja att fortsätta med länsgemensam utveckling. 

De prioriterade fokusområdena i Västernorrland är de mest sjuka äldre, 

missbruk och beroende, barn och unga, psykisk ohälsa och 

funktionsnedsättning. Vertikalt genom samtliga områden finns 
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utvecklingsbehov som rör välfärdsteknik och kompetensförsörjning, 

områden där samverkan på länsnivå har stor betydelse. 

Av de prioriterade fokusområdena förutsätter vissa enbart kommunala 

utvecklingsinsatser där länets socialchefer eller motsvarande strävar efter 

länsgemensamma lösningar för bättre effektivitet och kvalitet. Andra 

områden förutsätter en nära samverkan med Region Västernorrland. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 och Socialtjänstlagen 2001:763 

har kommunerna och landstinget skyldighet att samverka för att säkerställa 

samarbetet kring personer med behov av insatser från båda huvudmännen. 

Krav på samverkan finns även när det gäller läkarresurser till särskilt och 

ordinärt boende och för att enskilda, som kommunen har ansvar för, också 

får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar som 

hans eller hennes tillstånd fordrar. Överenskommelser om samarbete mellan 

huvudmännen skall finnas i fråga om personer med psykisk 

funktionsnedsättning, personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 

pengar, och barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Samverkansstrukturen med Region Västernorrland består av tre nivåer.  

• Social ReKo består av politiker från berörda nämnder i kommunerna 

och regionen. 

• Beredningsgruppen till Social ReKo består av förvaltningschefer från 

kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och 

sjukvårdsdirektörer. 

• Regionala länssamverkansgrupper utreds för närvarande men 

kommer med stor sannolikhet att bestå av särskilt utsedda 

verksamhetschefer eller klinikchefer från berörda verksamheter i 

kommunerna och regionen. 

Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa ett mervärde för de 

individer som behöver stöd, vård och omsorg från båda huvudmännen 

genom att stödja och underlätta utvecklingen av sammanhållna vård-och 

omsorgsprocesser.  

Utvecklingsledarna vid Kommunförbundet Västernorrland samordnar arbetet 

med de prioriterade områdena och håller i länsgemensamma projekt och 

aktiviteter. Exempel på sådana är framtagande av en gemensam 

familjehemsorganisation, titulatursprojektet inom funktionsstödsområdet, 
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omfattande kompetensförsörjningsinsatser inom flera områden, 

samverkansprojekt med anledning av ny lagstiftning samt länsövergripande 

arbete med vård- och omsorgscollege. Utvecklingsledarnas roll i att planera 

för utbildning för hela länet bör särskilt framhävas då länsutbildningar gör 

det möjligt att efterfrågade utbildare kommer till vårt län, istället för att varje 

kommun skickar medarbetare på dyra externa utbildningar. 

Ca 20 professionella nätverk samordnas inom ramen för denna samverkan. 

Ett annat viktigt område som samordnas inom ramen för kommunförbundet 

är länets Forsknings- och utvecklingsarbete (FOU).  Verksamhetsnära 

utvärdering och forskning prioriteras i detta arbete något som små och 

medelstora kommuner har svårt att hantera på egen hand. 

Kostnaden för Kramfors kommun uppgår 2019 till 574 522 kronor och 

baseras på en fördelning utifrån antal invånare. Se bilaga 1. 

Förvaltningens bedömning är att samverkan inom ramen för 

Kommunförbundet Västernorrlands regionala stödstruktur för socialtjänst 

och hälso- och sjukvård behöver fortsätta och bör prioriteras. Kostnaden 

finns medtagen i budget 2019. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av kostnader för 2019 från kommunförbundet Västernorrland, 

bilaga 1. 

Beslutet skickas till 

Kommunförbundet Västernorrland 
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§ 19 Dnr VN 2019/1 

Verksamhetsplan 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Verksamhetsplan 2019 för Välfärdsnämnden antas. 

2. Punkt 2.1 under kapitel 5.4 Medarbetare i verksamhetsplanen justeras 

till 8 %. 

Ärendet 

Enligt Kramfors kommuns reglemente med riktlinjer för styrning och 

ledning skall nämnderna upprätta en verksamhetsplan med mål och uppdrag 

för sina ansvarsområden. Verksamhetsplanen innehåller följande områden; 

nämndens uppdrag, verksamhetsbeskrivningar, nuläges- och omvärldsanalys, 

kommunövergripande mål, nämndens mål, detaljbudget, plan för 

internkontroll och investeringar.  

Yrkande  

Gudrun Sjödin (S) yrkar på att ändra punkt 2.1 under kapitel 5.4 

Medarbetare i verksamhetsplanen från 9 % till 8 % 

Propositionsordning. 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till sitt eget 

ändringsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande meddelar att 

nämnden beslutar att bifalla yrkandet. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan Välfärdsnämnden 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 20 Dnr BAS 2018/1171 

Handlingsplan Budget 2019, Välfärdsförvaltningen 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsfärdsnämnden 

Beslut 

1. Godkänna förslag till handlingsplan, budget 2019. 

2. Punkt 13 tas bort och ersätts med utredningsuppdraget: Göra en 

omvärldsbevakning av likvärdiga kommuner om hur man har löst 

den professionella beredskapen 

3. Utreda möjligheten att sänka kostnaderna genom att ta betalt för 

hjälpmedel. 

Reservation 

Ann-Christine Näsholm (C), Annika Östman (C), Anders Åkerman (C) och 

Johanna Zidén (M) reserverar sig i förmån för eget yrkande. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2018 att med anledning av 

delårsbokslutet, uppdra till nämnderna att snarast redovisa åtgärdsplaner som 

är tillräckliga för att klara budget 2019. Nämndernas åtgärdsplaner skall 

redovisas fullmäktige i samband med årsredovisningen.  

Dåvarande Basnämnden gick in i 2018 med en budget i betydande obalans. 

Skillnaden mellan bedömda behov och nämndens ram uppgick då till dryga 

40 mkr. Skälet till den stora differensen var främst minskade intäkter från 

Migrationsverket i kombination med betydande behovs- och 

kostnadsökningar inom flera områden.  

Under 2018 har nämnden beslutat om åtgärder som bedömts minska 

kostnader om ca 19 mkr för 2019. Trots detta finns en differens mellan 

Välfärdsnämndens ram och faktiska kostnader på ca 33 mkr. Skälet till detta 

är framförallt behovsstyrda kostnadsökningar inom den sociala barn och 

ungdomsvården samt ökade kostnader för personlig assistans och insatser till 

vuxna i form av ekonomiskt bistånd och placeringar. Hårdare bedömningar 
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från migrationsverket avseende vilka placeringskostnader för asylsökande 

personer som kan återsökas är ett ytterligare ett skäl till att kostnaderna ökar. 

När handlingsplanen för 2019 tagits fram har ett antal utgångspunkter och 

överväganden legat till grund, när förslag till åtgärder diskuterats. Det kan 

konstateras att den tid är förbi då generella, procentuella sparbeting kan lösa 

den obalans som uppkommit. Förvaltningens utgångspunkter och vissa 

bedömningar framgår av handlingsplanen i ett antal sammanfattande 

slutsatser. 

De åtgärder som presenteras i denna handlingsplan och preliminärt 

summerar till ca 13 mkr är således långt ifrån tillräckliga för att nå tilldelad 

ram. Förvaltningen ser med nuvarande behovsutveckling inte hur det under 

2019 ska gå att nå ram utan att allvarligt riskera rättsäkerhet, kvalitet och 

personalens arbetsmiljö. Ytterligare direktiv från nämnden om vägval, 

strukturella åtgärder och/eller förändrad ambitionsnivå är därför nödvändigt 

för det fortsatta arbetet.  

Yrkande 

Gudrun Sjödin (S) yrkar på att punkt 13 i handlingsplanen tas bort. 

Gudrun Sjödin (S) yrkar på att punkt 13 i handlingsplanen ersätts med 

utredningsuppdraget att göra en omvärldsbevakning av likvärdiga kommuner 

om hur man har löst den professionella beredskapen.  

Eva Lygdman (S) yrkar på att lägga till ett uppdrag i handlingsplanen: 

Utreda möjligheten att sänka kostnaderna genom att ta betalt för 

hjälpmedel. 

Ann-Christine Näsholm (C) yrkar på att utreda LOV inom hemtjänsten. 

Tidigare beräknad besparing på cirka 3 500 000Kr. 

Gudrun Sjödin (S) yrkar avslag på Ann-Christine Näsholm (C) 

tilläggsyrkande 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till sitt eget 

ändringsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande meddelar att 

nämnden beslutar att bifalla ändringsyrkandet tillika ta bort punkt 13 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till sitt eget 

tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande meddelar att 

nämnden beslutar att bifalla ändringsyrkandet tillika ersätta punkt 13 och 
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med utredningsuppdraget omvärldsbevakning av likvärdiga kommuner om 

hur man har löst den professionella beredskapen. 

Vidare meddelar ordförande att proposition kommer att ställas på bifall Eva 

Lygdmans (S) tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande 

meddelar att nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet tillika utreda 

möjligheten att sänka kostnaderna genom att ta betalt för hjälpmedel. 

Vidare meddelar ordförande att proposition kommer att ställas på bifall eller 

avslag till Ann-Christine Näsholms (C) tilläggsyrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande meddelar att nämnden beslutar 

att avslå tilläggsyrkandet tillika utreda LOV inom hemtjänsten. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan budget 2019, daterad 2019-01-03. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Anna-Stina Fors Sjödin 

Carina Westin 

Carina Eriksson 

Inga-Lena Arkeflod 

Veronica Olmenius 

Berit Fällström 
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§ 21 Dnr VN 2019/135 

Val av välfärdsnämndens politiska beredning för 

mandatperioden 2019-2022 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Välja nedanstående som ledamöter och ersättare i välfärdsnämndens 

politiska beredning: 

Ledamöter Ersättare 

Gudrun Sjödin (S) Patrik Melander (S) 

Eva Lygdman (S) Carl-Gunnar Krooks (S) 

Anette Agrell (V) Göran Fahlén (V) 

Ann-Christine Näsholm (C) Anders Åkerman (C) 

Annika Östman (C) Elisabeth Öhman (KD) 

 

Ärendet 

Välfärdsnämnden har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare till nämndens 

politiska beredning. Beredningen ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare 

från majoriteten och 2 ledamöter och 2 ersättare från oppositionen.  

Yrkanden 

Gudrun Sjödin (S) yrkar på att välja Gudrun Sjödin (S), Eva Lygdman (S) 

och Anette Agrell (V) som ordinarie och Patrik Melander (S), Carl-Gunnar 

Krooks (S) och Göran Fahlén (V) som ersättare 

Annika Östman (C) yrkar på att välja Ann-Christine Näsholm (C) och 

Annika Östman (C) som ordinarie och Anders åkerman (C) och Elisabeth 

Öhman (KD) som ersättare 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till sitt eget 

nomineringsyrkande och bifall till Annika Östman (C) nomineringsyrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande meddelar att nämnden beslutar 

att bifalla samtliga nomineringsyrkanden tillika välja Gudrun Sjödin (S), Eva 

Lygdman (S), Anette Agrell (V) Ann-Christine Näsholm (C) och Annika 

Östman (C) som ordinarie och Patrik Melander (S), Carl-Gunnar Krooks (S), 

Göran Fahlén (V) Anders åkerman (C) och Elisabeth Öhman (KD) som 

ersättare. 
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§ 22 Dnr VN 2019/12 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Välfärdsnämnden, Sammanträdesprotokoll daterad 2019-01-08 

2. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-12-20. 

3. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden socialutskott, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-11-28. 

4. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden socialutskott, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-10-25. 

5. Beslut för ombud att föra BAS-förvaltningens talan jämlikt 10 kap. 2 

§ SoL i ärende vid mål nr 5044-18 i Förvaltningsrätten i Härnösand. 

Daterad 2018-11-26. 

6. Omplaceringsbeslut daterad 2018-11-08. 

7. Omplaceringsbeslut daterad 2018-12-03. 

8. Omplaceringsbeslut daterad 2018-12-06. 

9. Beslut om umgänge daterad 2018-12-20. 

10. Beslut om umgänge daterad 2018-12-20. 

11. Beslut om umgänge daterad 2018-12-20. 

12. Omplaceringsbeslut daterad 2018-12-18. 

13. Omplaceringsbeslut daterad 2018-12-18. 

14. Omplaceringsbeslut daterad 2018-12-18. 
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§ 23 Dnr VN 2019/11 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Beslut med anledning av rapporterad risk för missförhållande (lex 

Sarah) dnr BAS 2018/1268 daterad 2018-12-06. 

2. Beslut med anledning av rapporterad risk för missförhållande (lex 

Sarah) dnr BAS 2018/1340 daterad 2018-12-27. 

3. Ansökan från Hjälpsamstiftelsen, dnr BAS 2018/970 daterad 2018-

11-07. 

4. Ansökan från Hjälpsamstiftelsen, dnr BAS 2018/969 daterad 2018-

11-06. 

5. Ansökan från Hjälpsamstiftelsen, dnr BAS 2018/1017daterad 2018-

11-07. 

6. Attester 

7. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB perioden 2018-09-01 - 2018-12-

31 

8. Delegationsbeslut, FN inkl. service, Service (FN) perioden  

2018-09-01 - 2018-12-31. 

9. Delegationsbeslut, Ekonomiskt bistånd, familjerätt, förmedlings 

medel, IFO och övrigt bistånd perioden 2018-09-01 - 2018-12-31. 

10. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, perioden 

2018-09-01 - 2018-12-31. 
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§ 24 Dnr VN 2019/9 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Justitieombudsmannen, kritik mot Bistånd, - arbetsmarknad och 

sociala servicenämnden dnr BAS 2017/434 daterad 2018-12-12.  

2. Lex Sarah händelseanalys dnr BAS 2018/958 daterad 2018-12-11. 

3. Lex Sarah- rapport dnr BAS 2018/1135 daterad 2018-12-05. 

4. Lex Sarah- rapport dnr BAS 2018/1268 daterad 2018-11-30. 

5. Bilaga till Lex Sarah- rapport dnr BAS 2018/1268.  

6. Bilaga till Lex Sarah-rapport dnr BAS 2018/1268. 

7. Förskrivningsrätt tekniska hjälpmedel dnr BAS 2018/307 daterad 

2018-11-05. 

8. Lex Sarah händelseanalys dnr BAS 2018/1340 daterad 2018-12-27. 

9. Lex Sarah- rapport dnr BAS 2018/1340 daterad 2018-12-27. 

10. Arbetsmiljöverket, Projektrapport- Socialsekreterares arbetsmiljö, 

dnr BAS 2018/1339 daterad 2018-12-12. 

11. KPMG, Granskning av integrationsarbetet, dnr BAS 2018/1304 

daterad 2018-12-11. 
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§ 25  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 25 i nämndens protokoll 2019-02-07 omfattas av sekretess. 
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§ 26  

Initiativärende – Äska medel för utökad budgetram 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Ej äska medel från kommunfullmäktige om utökad budgetram. 

Reservation 

Ann-Christine Näsholm (C), Annika Östman (C), Anders Åkerman (C), 

Johanna Zidén (M) och Gunnel Nordin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

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

20 Kommunallagen och lämnar följande skriftliga yrkande. 

”Jag yrkar att nämnden skyndsamt informerar kommunfullmäktige att vi inte 

kommer att komma i ram och äska om att utöka budgetramen med 20 

miljoner för 2019 utifrån kommunens demografiska och socioekonomiska 

utmaningar och därmed nämndens förutsättningar att klara en budget i 

balans samt vårt lagstyrda uppdrag.”  

Yrkanden 

Gudrun Sjödin (S) och Susanne Viklund (S) yrkar avslag. 

Annika Östman(C), Ann-Christine Näsholm (C), Anders Åkerman (C) och 

Gunnel Nordin (SD) yrkar bifall. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag till 

Johanna Zidén (M) yrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande 

finner att nämnden beslutar att avslå initiativärendet tillika inte äska medel 

från kommunfullmäktige om utökad budgetram. 

Votering begärs. 
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Voteringsresultat 

I voteringsförfarander betyder ja avslag och nej bifall  

 JA NEJ 

Gudrun Sjödin (S) X  

Anette Agrell (V) X  

Eva Lygdman (S) X  

Carl-Gunnar Krooks (S) X  

Patrik Melander (S) X  

Susanne Viklund (S) X  

Linda Wester (S) X  

Göran Fahlén (V) X  

Annika Östman   X 

Ann-Christine Näsholm (C)  X 

Anders Åkerman (C)  X 

Johanna Zidén (M)  X 

Gunnel Nordin  X 

Totalt 8 5 

 


