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Välfärdsnämndens protokoll 
Plats och tid KS-rummet, 2022-10-27 klockan 15:30–16:20 

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S), ordförande 
Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Linda Wester (S) 
Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare 
Jenny Westerlund (S), tjänstgörande ersättare 
Anette Agrell (V), vice ordförande 
Göran Fahlén (V) 
Annika Östman (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Therese Hägglund (C) 
Johanna Zidén (M) 
Gunnel Nordin (SD) 

Ej beslutande ersättare Tomas Braxenholm (S) 
Sofie Hellman (S) 
Linda Ulfsparre Sewell (C) 
Anna Strandh Proos (M) § 78 
Elisabeth Öhman (KD) 

Tjänstepersoner Mikael Gidlöf, förvaltningschef 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 78 
Beatrice Halén, nämndsekreterare 
Berit Fällström, avdelningschef § 78 
Camilla Johansson, verksamhetschef § 78 
Elisabeth Högberg, GFO § 78 

Välfärdsnämnden 

Dokumenttyp 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Mötets diarienummer 
VN 2022/41 



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Mötets diarienummer 
VN 2022/41 

Sida 
2 (15) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 

Paragrafer 78–85 

Sekreterare 
Beatrice Halén 

Ordförande 
Gudrun Sjödin (S) 

Justerare 
Ann-Christine Näsholm (C) 

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

Beslutande organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-27 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-27 

Sista datum för överklagande 2022-11-17 

Förvaringsplats för protokollet  

Underskrift 
Beatrice Halén 
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Ärendelista 
§ 78 Information- och utbildningspass 4 

Diarienummer: VN 2022/14 

§ 79 Justerad avgift för brukare i bostad med särskild service som drivs av privata företag 5 
Diarienummer: VN 2021/965 

§ 80 Initiera upphandling av läkemedelsautomater 9 
Diarienummer: VN 2022/785 

§ 81 Umgängesbegränsning LVU 11 

§ 82 Förtroendemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 12 
Diarienummer: VN 2022/16 

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

§ 84 Tjänstemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 14 
Diarienummer: VN 2022/15 

§ 85 Initiativrättsärende 15 
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§ 78 Information- och utbildningspass 
Diarienummer: VN 2022/14 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

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

Ärendet 
• Elisabeth Högberg, enhetschef GFO, informerar om gemensam 

familjehemsorganisation 
• Mikael Gidlöf, förvaltningschef, redovisar månadsuppföljning per 

september 
• Nämnden ges möjlighet att ställa frågor 
• Mikael Gidlöf, förvaltningschef informerar om 

verksamhetsplanering och internkontrollplan 2023  
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§ 79 Justerad avgift för brukare i bostad med särskild service 
som drivs av privata företag 
Diarienummer: VN 2021/965 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer nämndens 
förslag till justerad avgift för brukare i bostad med särskild service som 
drivs av privata företag. 

Ärendet 
Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning är en 
boendeform som kan beviljas utifrån socialtjänstlagen. Det är en 
bostad/lägenhet i ett gruppboende bemannat med personal dygnet runt. 
Boendeformen riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som inte kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i 
det egna hemmet.  

Inom Kramfors kommun finns i dagsläget en verksamhet som erbjuder 
boendeformen, bostad med särskild service till funktionsnedsatta. I 
verksamheten finns det totalt sex platser. Behovet av denna boendeform 
varierar över tid. Det gör att Välfärdsförvaltningen i perioder köper ett 
mindre antal platser för målgruppen. I september 2022 köpte förvaltningen 
tre platser på Prästmogården AB och tre platser fördelade hos andra privata 
företag i landet.  

I samband med att Välfärdsförvaltningen köper en boendeplats hos en privat 
utförare upprättas ett avtal mellan beställare och utförare. Avtalet reglerar 
bland annat hur ansvar och kostnader för placeringen ska se ut mellan 
Välfärdsförvaltningen och den privata utföraren.  

Brukarnas avgift kan delas in i tre olika delar och vilka delar som ingår är 
från fall till fall. De tre delarna är kost, hyra samt omsorgsavgift.  

Välfärdsförvaltningens förslag till justerad avgift  
Välfärdsförvaltningen föreslår att avgiften ska likställas och vara lika 
oavsett om brukaren bor på ett boende i egen regi eller hos privata utförare. 
Den faktiska kostnaden är alltid avsevärt högre än vad brukaren själv är med 
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Omsorgsavgift  
Brukare som bor på boende i privat regi betalar idag ingen omsorgsavgift, 
för att likställa och ha samma avgift oavsett i vilken typ av boende man bor i 
införs en omsorgsavgift för de brukare som har sitt beslut verkställt hos en 
privat utförare.  

Samråd 
Ärendet återremitterades i Kommunfullmäktige 2022-04-25 med 
motiveringen att ”samråd ska ske med de privata utförarna och med 
brukarorganisationerna”.  

Efter att ärendet återremitterades har samtal skett med 
verksamhetsföreträdare inom företagen Prästmogården 
AB och Västernorrland utveckling och omvårdnad. De privata utförarna har 
informerats om att välfärdsförvaltningen avser att likställa avgifterna för de 
brukare som bor i gruppbostäder som drivs i såväl egen som privat regi. De 
privata utförarna har också informerats om att beslutet endast innebär en 
justering av brukarnas kostnad och inget som påverkar avtalet mellan dem 
och välfärdsförvaltningen. Verksamhetsföreträdarna framförde inga 
synpunkter på förslaget.  

Inom Kramfors kommun saknas i dagsläget någon brukarorganisation för 
målgruppen. Förslaget till beslut skickades istället den 5 september på 
remiss till samarbetsorganisationen för patient-, brukar- och 
anhörigorganisationer inom det psykiatriska området (NSPH). Inget 
remissvar lämnades.    

Ekonomi och finansiering  
Förslaget innebär att nuvarande avgifter för brukare som bor hos privata 
utförare (enligt tabell 1) justeras till att jämställas med kostnaderna för de 
brukare som bor i inom egen regi. Det innebär att de brukare som varken har 
reducerad omsorgsavgift eller bekostar sina måltider själv, samt inte 
faktureras av den privata utföraren för dessa kostnader, får en justerad avgift 
(hyra + måltidsabonnemang + omsorgsavgift) om högst 10 768 Sek/mån.  

Beslutsunderlag 
Beslut om återremiss från kommunfullmäktige, 2022-04-25, § 28. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef IFO 
Kommunfullmäktige 
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§ 80 Initiera upphandling av läkemedelsautomater 
Diarienummer: VN 2022/785 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Initiera upphandling av läkemedelsautomater enligt ärendet. 

Ärendet 
Välfärdsförvaltningen har testat läkemedelsautomater i mindre omfattning 
med goda resultat. Läkemedelsautomaten laddas med den enskildes 
apodospåsar, automaten läser av streckkoden på påsen och signalerar till den 
enskilde via ljud och ljus att det är dags att ta medicinen enligt ordinerad tid. 
Om något inte fungerar som det ska meddelar automaten beslutad larmkedja 
som därefter agerar.   

För att en enskild ska bli aktuell för en automat krävs bedömning av 
sjuksköterska utifrån fastställda kriterier. För att säkerställa att den enskilde 
tar sina läkemedel via automaten fortsätter hemtjänsten sina dagliga besök 
för läkemedelstillförsel för observation en begränsad tid.   

Läkemedelsautomater bidrar bland annat till den enskildes självständighet, 
ökad kvalitet samt effektivisering av verksamhet. Det minskar även behov 
av besök och resor och reducerar således miljöpåverkan. Som en följd av ett 
införande kommer läkemedelsautomater dessutom bidra till minskat behov 
av delegerad personal vilket underlättar kompetensförsörjning och 
verksamhetsplanering.  

Befintligt avtal med löptid 2024-04-30 medger ej utökning i den omfattning 
som krävs för ett breddinförande.  

Enligt delegationsordningen avseende allmänna och ekonomiska ärenden, 
VN 2021/731 under punkt 2.4, framgår att Välfärdsnämnden ska initiera 
upphandling om värdet bedöms överstiga 30 prisbasbelopp.  

Upphandlingar som har ett värde över direktupphandlingsgränsen ska 
dessutom ske i samråd med upphandlingsenheten för att säkerställa ett 
korrekt genomförande.  

Nämnden föreslås initiera upphandling av läkemedelsautomater. 
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Ekonomi och finansiering: 

Årlig kostnad mellan 1-1.5 mkr beroende på lägsta eller högsta förväntade 
utfall.   

Finansieras dels via statsbidrag, dels inom budgetram. 

Samråd: 

Samråd med upphandlingsenheten har skett och kommer att ske genom hela 
upphandlingsprocessen..  

Måluppfyllelse – Införandet leder till: 

• En god verksamhet med effektiva processer 
• En attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella 

medarbetare 
• En ekonomi i balans 

Agenda 2030 – Beslutet bidrar mot målområden: 

• 3 God hälsa och välbefinnande i FNs Agenda 2030 
• 13 Bekämpa klimatförändringarna i FNs agenda 2030 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
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§ 81 Umgängesbegränsning LVU 
 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
 
 

 
  

Ärendet 
  

 
 

 
  

  

 

Beslutsunderlag 
 

 

Beslutet skickas till 
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§ 82 Förtroendemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/16 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
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§ 83 Delgivningar 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/13 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
1. Beslut, avslår ansökan.pdf 
2. Lex Sarah rapport.pdf 
3. Lex Sarah rapport.pdf 
4. Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg 

sep 2022.pdf  
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§ 84 Tjänstemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/15 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
1. Beslut, ansökan beviljas delvis.pdf 
2. Beslut, ansökan beviljas delvis.pdf 
3. Beslut, ansökan beviljas delvis.pdf 
4. Beslut, ansökan beviljas delvis.pdf 
5. Beslut, ansökan beviljas.pdf 
6. Beslut, ansökan beviljas.pdf 
7. Beslut, ansökan beviljas.pdf 
8. Beslut, ansökan beviljas.pdf 
9. Beslut, ansökan beviljas.pdf 
10. Beslut, ansökan beviljas.pdf 
11. Beslut, ansökan beviljas.pdf 
12. Beslut, ansökan beviljas.pdf 
13. Beslut, ansökan beviljas.pdf 
14. Beslut, beviljar ansökan.pdf 
15. Beslut, beviljar ansökan.pdf 
16. Beslut, beviljat.pdf 
17. Beslut, delvis avslag.pdf 
18. Beslut, återbetalning av avgift för omsorgsinsatser.pdf 
19. Beslut, återbetalning av avgift för omsorgsinsatser.pdf 
20. Delegationsbeslut FS LSS 2022-07-01--2022-08-31.pdf 
21. Delegationsbeslut FS SoL 2022-07-01--2022-08-31.pdf 
22. Delegationsbeslut IFO Ek bistånd 2022-07-01--2022-08-31.pdf 
23. Delegationsbeslut IFO Familjerätt-Övrigt bistånd 2022-07-01--2022-

08-31.pdf 
24. Delegationsbeslut ÄO 2022-07-01--2022-08-31.pdf  
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§ 85 Initiativrättsärende 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Bifalla yrkandet och tilläggsyrkandet.  

Ärendet 
Johanna Zidén (M) använder sig av initiativrätten kommunallagen kap 4 § 
20 och lämnar följande skriftliga yrkande: 

Det finns ett behov att nämnden tillfälligt höjer försörjningsstödet, specifikt 
den del som inbegriper matkostnader. Inflationen påverkar att familjer t.ex. 
inte har råd att köpa frukt och grönt till sina barn. Höjningen föreslås 
kvarstå som längst i tolv månader men kan dras tillbaka när behovet inte 
längre finns. Om behovet kvarstår efter 12 månader behöver ärendet lyftas 
igen.  

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar på: 

Att nämnden uppdrar till förvaltningen att göra beräkningar på  

• hur mycket råvarupriser och inflationen påverkar realkostnaden 
• vad som är en skälig höjning och  
• förbereda ett förslag till beslut till senast januarinämnden. 

Tilläggsyrkande 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på ett tillägg på förvaltningens 
uppdrag.  

• Vad en skälig höjning skulle innebära för kostnad för nämnden 
• Och vart ifrån den kostnaden skulle tas. 

Beslutsunderlag 
Mail från Johanna Zidén daterat 2022-10-27 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 




