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§ 52 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 
- Thomas Öberg, verksamhetsutvecklare och Anna Böhlenius, 

MAR, presenterar medborgardialoger 
- Thomas Öberg, verksamhetsutvecklare och Erika Svensson, 

arbetsterapeut informerar om projekt möjliggör egen 
aktivitetsförmåga 

- Mikael Gidlöf, förvaltningschef och verksamhetschefer redovisar 
månadsuppföljning och delårsbokslut per sista augusti 

- Nämnden ges även möjlighet att ställa frågor.  
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§ 53 Ny samverkansstruktur - Hälsam, samverkan mellan 
regionen, välfärd- och bildningsförvaltningen 
Diarienummer: VN 2022/658 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
1. anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam. 
2. det nya samverkansorganet, HälSam börjar gälla från och med 2023-

01-01. 
3. det nuvarande samverkansorgan, Socialreko upphör gälla från och 

med 2022-12-31. 
4. ordförande för välfärdsnämnden utses att representera nämnden i 

HälSam under mandatperioden. 
5. ett presidium för HälSam väljs utifrån beskrivning i bilaga. 

Ärendet 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso- och sjukvård 
och socialtjänst, SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans 
representanter ställt sig bakom ett förslag för en ny politisk 
samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. SocialReKo 
tillsammans med skolans representanter rekommenderar berörda nämnder i 
Regionen och kommunerna att besluta enligt rekommendationen. 

  

En arbetsgrupp har levererat ett förslag för den politiska 
samverkansstrukturen till SocialReKos möte 2022-06-03. På mötet deltog 
även skolans representanter. Förslaget innebär en beskrivning för den 
länsövergripande, politiska samverkansstrukturen HälSam som inkluderar 
skolans representanter. Förslaget innehåller en beskrivning på uppdraget för 
den politiska strukturen, representationen och hur kopplingen till 
huvudmännen ska se ut. 

Måluppfyllelse  

Genom ökad samverkan skapas möjlighet till en ökad måluppfyllelse för att 
skapa så bra verksamhets som möjligt för Kramforsbon. Samverkan 
möjliggör även samarbeten för att på bästa sätt använda våra ekonomiska 
resurser utifrån målet god ekonomisk hushållning.  
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Agenda 2030  

Flera av de globala målen enligt Agenda 2030 kan genom utvecklad 
samverkan påverkas på ett positivt sätt, exempelvis, Mål 3 om god hälsa och 
välbefinnande, Mål 4 om God utbildning samt Mål 10 för minskad 
ojämlikhet.  

Ekonomi och finansiering  

Den nya samverkansstrukturen bedöms inte påverka ekonomin direkt men 
samverkan på olika plan kan förhoppningsvis leda till lägre kostnader.  

Samråd  

Förslaget har arbetats fram i samverkan av representanter för socialcheferna 
och skolcheferna i länet samt region Västernorrland och beretts i den 
nuvarande samverkansstrukturen REKO.  

Beslutsunderlag 
Rapport Samverkansstruktur Hälsam, samverkan mellan länets kommuner 
och region Västernorrland. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
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§ 54 Delårsuppföljning per sista augusti 
Diarienummer: VN 2021/872 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
1. Godkänna upprättad ”Delårsrapport Välfärdsnämnden 22-08-31” 

och överlämna den till kommunstyrelsen. 
2. Förbättrings- och effektiviseringsarbetet måste fortsätta. 

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

Ärendet 
Ett delårsbokslut per den 31 augusti 2022 har upprättats. Prognosen visar ett 
underskott om -10,0 Mnkr för helåret, jämfört med -26,0 Mnkr per 30/4 vid 
den fördjupade prognosen. I juni beslutade kommunfullmäktige om en 
tillfällig budgetförstärkning med motsvarande 14,0 Mnkr utöver det har 
verksamheten fått ökade intäkter genom riktade statsbidrag. Det innebär att 
det ekonomiska läget försämrats jämfört med tidigare prognos även om 
prognosen på helårsutfallet förbättrats.  

Det negativa resultatet har flera orsaker, bland annat de stora 
bemanningssvårigheterna bland socialsekreterare och sjuksköterskor. Där 
inhyrd personal ger stora kostnadsökningar. Placeringar inom IFO ökar 
vilket också bidrar till ökade kostnader. Den handlingsplan som 
Välfärdsnämnden beslutade om i februari har en del aktiviteter kommit 
igång och gett viss effekt men vissa har inte alls kommit igång pga 
bemanningsproblematiken.  

Måluppfyllelse 
I delårsrapporten finns en uppföljning av målen. Denna uppföljning visar att 
målen kring Kramforsbon och medarbetare delvis är uppfyllda medan målat 
kopplat till ekonomi inte är uppfyllt.  

Samråd 
Information kring ärendet har getts i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 

Beslutsunderlag 
Rapport ”Delårsrapport Välfärdsnämnden 22-08-31”, VN 2021/872. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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§ 55 Uppföljning handlingsplan budget 2022 sista augusti 
Diarienummer: VN 2021/974 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
1. Godkänna rapport uppföljning handlingsplan välfärdsnämnden 

budget 2022. 

  

2.  Förvaltningen uppmanas att intensifiera arbetet med omställning 
enligt beslutad handlingsplan för en ekonomi i balans. 

  

3. Förvaltningen uppmanas också att arbeta fram fler förslag på 
åtgärder i omställningsarbetet för att långsiktigt få en ekonomi i 
balans.  

Ärendet 
I samband med att Välfärdsnämndens verksamhetsplan antogs så antogs 
även detaljbudgeten för förvaltningen. De kända behoven var 35 miljoner 
mer än faktiskt tilldelad budget vilket gjorde att nämnden gav 
förvaltningschefen att arbeta fram en handlingsplan för en budget i balans. I 
samband med nämnden i februari antogs handlingsplanen.  

Detta är den andra uppföljningen av handlingsplanen. Man kan konstatera 
att under semesterperioden står stora delar av utvecklingsarbetet ”stilla”. En 
del aktiviteter har kommit igång medan andra inte kommit lika långt av 
olika anledningar. Kompetensförsörjningsutmaningen är en orsakerna till att 
en del av omställningsåtgärderna är svåra att genomföra. För att nå en 
budget i balans och ett långsiktigt omställningsarbete behöver mer förslag 
på åtgärder för att minska kostnaderna tas fram.  

Måluppfyllelse  
Handlingsplanen syftar till att uppnå målet i perspektivet ekonomi.  

Samråd  
Information har getts om ärendet i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
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Beslutsunderlag 
Rapport uppföljning handlingsplan Välfärdsnämnden budget 2022 per sista 
augusti, 2022-09-05, diarienummer VN 2021/974.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 56 Uppföljning av plan för internkontroll Välfärd 2022 
Diarienummer: VN 2022/674 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Riktlinjen för internkontroll beskriver att den interna kontrollen är ett 
verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot uppsatta mål och en 
naturlig del i förbättringsarbetet. Alla nämnder ska inför varje 
verksamhetsår anta en plan för internkontroll. Planen följs upp vid 
delårsbokslut och helårsuppföljning.  

Internkontrollplanenens kontrollpunkter är identifierade risker som finns i 
verksamheten med stöd av en vedertagen kontrollmodell, den så kallade 
COSO-modellen. 

Inför 2022 identifierade ekonomienheten och HR-enheten två 
kontrollpunkter som är gemensamma för hela kommunorganisationen.  

• Avtalstrohet, där tidigare kontroller pekar på att kommunen inte 
följer avtal i den mån den borde.  

• Användning av systemstödet STELLA, där kontrollen syftar till att 
följa upp införandet av systemet och att undersöka i vilken mån 
utredningar görs enligt arbetsmiljölagstiftningen. 

Uppföljningen av de kommunövergripande internkontrollpunkterna visar att 
avtalstroheten ligger på en relativt hög nivå sett till andel fakturor och andel 
av inköpsbelopp, men sett till andel leverantörer lägre. Hanteringen av 
anmälda tillbud och arbetsskador har dock en förbättringspotential. 

Välfärdsförvaltningen identifierade ytterligare två kontrollpunkter som är 
förvaltningsinterna. 

• Avvikelser rapporteras, hanteras och avslutas enligt gällande rutin, 
där verksamheten ser en risk med att brukare/patienter inte erhåller 
stöd, vård och omsorg av god kvalité.  

• Loggkontroller ska utföras enligt gällande rutin. 
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Uppföljningen de förvaltningsspecifika visar att det finns 
förbättringspotential på rutinen för avvikelsehantering medan rutinen för 
loggkontroller fungerar bra.  

Ekonomi och finansiering 
Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 
konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens 
budgetram. 

Samråd 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) har fått information om ärendet.  

Måluppfyllelse  
Internkontrollen är ett verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot 
avsedda mål och en naturlig del i vårt förbättringsarbete. 

Beslutsunderlag 
Rapport uppföljning internkontrollplan 2022-09-13, VN 2022/674 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen  
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§ 57 Likställa HAB-ersättning SoL och LSS 
Diarienummer: VN 2022/657 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
1. Likställa utbetalning av habiliteringsersättning utifrån beslut om 

daglig sysselsättning enligt LSS och SoL – tillämpningen som 
används för LSS-beslut ska gälla alla.  

2. Koppla ersättningsnivå till prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 

Ärendet 
Personer som har beslut om daglig verksamhet eller meningsfull 
sysselsättning enligt LSS och SoL har idag olika grund för rätt till HAB-
ersättning. Ersättningen 2022 är 30 kr per halv dag och 50 kronor per hel 
dag. 

Daglig verksamhet, LSS, ger rätt till hel dags ersättning om man närvarar 
mer än 3 timmar. Halvdag innebär närvaro upp till 3 timmar.  

Meningsfull sysselsättning, SoL, ger rätt till hel dags ersättning om man 
närvarar minst 5 timmar. Halvdag innebär närvaro minst 3,5 timmar. 
Underlag enligt denna regel har inte kunnat hittas.   

Beräkning av kostnadsökning är inte möjlig att göra eftersom det inte går att 
få fram hur många som skulle vara aktuella för ersättning med dessa 
ändringar. Hälften av dem som har beslut enligt SoL är externa 
heltidsplaceringar.    

Ur ett likställdethetsperspektiv föreslås att samtliga brukare som får HAB-
ersättning skall få ersättning på lika villkor. Förslaget är att regeln som 
tillämpas idag avseende LSS-beslut skall gälla samtliga brukare som är 
beviljad daglig verksamhet/meningsfull sysselsättning. 

 
  

  

Kommunerna i länet har följande ersättningsmodeller: 
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  Hel Halv 

Härnösand LSS SoL 36 kr (8 timmar) 25 kronor (upp till 8 timmar) 

Örnsköldsvik LSS 50 25 

Örnsköldsvik SoL 68 34 

Sollefteå LSS 50 (3-6 timmar) 25 (1-3 timmar) 

Sollefteå SoL Ingen ersättning Ingen ersättning 

Ånge LSS SoL 42 (minst 4,5 timmar) 31 (minst 3 timmar) 

Sundsvall LSS SoL 44 (5 timmar eller mer) 25 (1-4 timmar) 

Timrå LSS SoL 44 (3 timmar eller mer) 31 (1-3 timmar) 

Kramfors LSS 50 (3 timmar eller mer) 30 (1-3 timmar) 

Kramfors SoL 50 (5 timmar eller mer) 30 ( närvaro 3 timmar eller 
ingen ersättning) 

  

Kramfors kommun beslutade om tillskjutande av medel 2021 med 100 000 
kr. Det innebar en höjning för hel ersättning från 47 till 50 kronor. Ingen 
ändring gjordes för halv ersättning. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar löpande ett prisindex 
över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används 
i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för 
kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och 
prisutvecklingen i fasta löner och priser och är därför passande att använda 
för årlig revidering av timtaxa. PKV uppdateras vid varje ny 
skatteunderlagsprognos men riktmärke för revidering ska avläsas vid 
oktober månads tabell. 2022 var uppräkningen 2,9 % vilket för hel 
ersättning skulle vara 1,45 kr och för halv ersättning 0,87 kr. Med 
avrundning skulle höjningen motsvara 1 krona för halv och hel ersättning.  

Att följa PKV som grund för ersättning följer normaliseringsprincipen för 
gruppen så till vida att man i övriga samhället normalt ser över lönenivåer 
varje år.  

Förslaget är att ha PKV som grund för beräkning av habiliteringsersättning 
för LSS och SoL. 

Syftet med habiliteringsersättning är att i huvudsak stimulera och motivera 
till deltagande i daglig verksamhet.  
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Beslutet bidrar mot Agenda 2030, det globala målet 10, minskad ojämlikhet 
– alla ska ha samma möjligheter och behandlas lika.  

Ekonomi och finansiering 
Finansiering för habiliteringsersättning SoL och höjning enligt PKV tas 
2022 ur befintlig budget för Funktionsstöd. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Välfärdsförvaltningen  
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§ 58 Utbetalning av engångsbelopp Habilitering/HAB-ersättning 
Diarienummer: VN 2022/656 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
1. Godkänna utbetalning av engångsbelopp, i form av statliga 

stimulansmedel, habiliteringsersättning enligt LSS, till brukare som 
haft beslut om daglig verksamhet, LSS, 2022 

2. Omfördela medel ur befintlig budget, 180 432 kr, för att jämställa 
beslut om daglig verksamhet att omfatta habiliteringsersättning med 
beslut enligt SoL. 

3. Utbetalning av engångsbelopp görs i samband med ordinarie 
habiliteringsersättning i december 2022 

4. Förutsatt att statsbidrag anslås kommande år ska utbetalning 
hanteras enligt ovan. 

Ärendet 
Pandemin har medfört att personer som vanligtvis deltar i daglig verksamhet 
har varit hindrade att delta i verksamheten bland annat på grund av rädsla 
för smitta. Dessa personer har då gått miste om habiliteringsersättning då 
det saknats beslut om rätt till ersättning vid frånvaro på grund av smittorisk.  

För att bemöta förutsättningarna under pandemin har villkoren från 
Regeringen för nyttjandet av statsbidraget för habiliteringsersättning från 
Socialstyrelsen ändrats. Det innebär att bidraget får användas till att betala 
ut dagpenning även till de som inte närvarat t.ex. på grund av smittorisk vid 
den dagliga verksamheten enligt LSS. 

För 2022 rekvirerade Kramfors kommun 799 061 kr i statsbidrag för 
habiliteringsersättning. Medlen ska användas senast 31 december 2022. 

Medel behöver omfördelas i befintlig budget, 180 432 kr, för att jämställa så 
att samtliga, både LSS och SoL, med beslut daglig verksamhet och där med 
rätt till habiliteringsersättning omfattas. Medlen tas ur befintlig budget för 
Funktionsstöd. 

Syftet med habiliteringsersättning är att i huvudsak stimulera och motivera 
till deltagande i daglig verksamhet.  
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Måluppfyllelse  
Beslutet bidrar till kommunens inriktningsmål om en god livsmiljö och ett 
tillgängligt samhälle för alla.  

Beslutet bidrar mot Agenda 2030, det globala målet 10, minskad ojämlikhet 
– alla ska ha samma möjligheter och behandlas lika.  

Barnrättsperspektiv  
Inte aktuellt 

Ekonomi och finansiering 
Finansiering för utbetalning av engångsbelopp, habiliteringsersättning enligt 
LSS, görs med de överskjutande medlen för det riktade statsbidraget. 
Finansiering för habiliteringsersättning SoL tas ur befintlig budget för 
Funktionsstöd. 

Beslutsunderlag 
Rapport statsbidrag habiliteringsersättning, 2022-09-07 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhets funktionsstöd  
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§ 59 Riktlinje servicetjänster 
Diarienummer: VN 2022/682 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Anta justerade riktlinjer för servicetjänster utan individuell behovsprövning 
att gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendet 
Den 1 juli 2006 fick kommuner befogenhet att tillhandahålla servicetjänster 
utan föregående individuell behovsprövning åt personer som fyllt 67 år, med 
stöd av lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahålla 
servicetjänster åt äldre. När den lagen upphävdes den 1 mars 2009 
överfördes bestämmelserna i princip oförändrade till Lag (2009:47) om 
vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen). Det finns ingen 
skyldighet för kommuner att erbjuda sådana tjänster, det är frivilligt för 
kommunerna. Befogenhetslagen inskränker inte de skyldigheter en kommun 
har enligt socialtjänstlagen (SoL). Åldersgränsen i befogenhetslagen 
ändrades 1 januari 2020 från 67 år till 68 år, Lag (2019:650).  

Dåvarande Basnämnden fastställde 27 mars 2014 riktlinjer för 
servicetjänster utan individuell behovsprövning (Bas 2014/ 147). Nämnden 
beslutade om införande av servicetjänster enligt befogenhetslagen och att 
riktlinjerna skulle gälla från och med 1 juni 2014. Personer 67 år och äldre 
och bosatta i Kramfors Kommun fick möjlighet att beställa servicetjänster 
utan behovsprövning utifrån riktlinje.  

Beskrivning av nuläge: 
Syftet med införandet av servicetjänster enligt befogenhetslagen var att 
stärka den äldres självbestämmande och självständighet, öka inflytande för 
den äldre, göra äldreomsorgens verksamhet mer lättillgänglig med en 
flexibilitet utifrån den äldres situation. 

Riksdagen beslutande 31 maj 2022, utifrån Prop. 2021/22:181, bet. 
2021/22:SfU25, att anta Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter, Lag (2022:890). 

  

Lydelse: 
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2 kap. 

7§     Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning 
tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 69 år.  

         Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga 
skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. 

Denna Lag (2022:890) träder i kraft den 1 januari 2023. 

Analys och slutsatser 
Den 31 maj 2022 beslutade riksdagen om att höja de pensionsrelaterade 
åldersgränserna i pensionssystemet samt ändringar i ett antal lagar för att 
anpassa åldersgränserna i övriga trygghetssystem, som till exempel 
åldersgränsen för när kommunala servicetjänster enligt lagen (2009:47) om 
vissa kommunala befogenheter får tillhandahållas utan föregående 
behovsprövning.  

Ändringen i befogenhetslagens 2 kap. 7§ första stycket innebär att 
bestämmelsens tidigare 68 års gräns avseende undantaget från individuell 
behovsprövning höjs till 69 år vilket är en anpassning till höjningarna av de 
pensionsrelaterade åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet.  

Riktlinjer för servicetjänster utan individuell behovsprövning behöver 
därmed ändras i den del som gäller åldersgräns till 69 år för att 
överensstämma med Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter, Lag (2022:890). 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredning av detta ärende 

Beslutsunderlag 
Riktlinje servicetjänster utan individuell behovsprövning, VN 2022/682. 

Beslutet skickas till 
Inga-Lena Arkeflod, Verksamhetschef äldreomsorg 
Handläggare för avgifter  
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§ 60 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 flera nya punkter tillkommit och några har 
ändrats. 
Reviderad delegationsordning ska gälla från och med beslutsdatum. 

Helt nya delegationer är: 

• 3.26 - Beslut om förbud att mottaga vistelsebarn i enskilt 
hem förtydligande av beslutsfattare 

• 3.27 - Övervägande om vårdnadsöverflyttning delegeras till 
socialutskott 

• 3.28 - Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud delegeras till 
socialutskott 

• 3.29 - Beslut att uppmana till provtagning inför umgänge delegeras 
till socialutskott 

• 3.30 - Beslut att uppmana till provtagning vid upphörande av 
vård delegeras till socialutskott 

• 3.31 - Beslut om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud delegeras 
till socialutskott 

• 5.49 - Beslut om uppföljning av barns situation efter avslutad 
utredning delegeras till socialsekreterare 

• 5.50 - Beslut om uppföljning av barns situation vid upphörd vård 
utom hemmet delegeras till socialsekreterare 

• 5.51 - Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud delegeras till 
socialutskott 

• 6.14 - Beslut om uppföljning vid upphörande av LVU-vård delegeras 
till socialsekreterare 
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• 8.15 - Fastställande av föräldraskap delegeras till handläggare 
• 8.16 - Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ner en 

påbörjad utredning förtydligande av beslutsfattare 
 

Uppdaterade delegationer är: 

• 2.35 - Övervägande om skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken uppdaterad 
laghänvisning 

• 3.2 - Övervägande om vård av underårig i annat hem än det egna 
fortfarande behövs uppdaterad laghänvisning och anmärkning 

• 3.15 - Beslut om förebyggande insats i form av regelbunden kontakt 
med särskilt utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 
former uppdaterad beslutstext 

• 4.5- Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning delegaten är uppdaterad 

• 6.9 - Beslut att hos Förvaltningsrätten ansöka om 
utreseförbud uppdaterad laghänvisning 

• 6.10 - Beslut om omprövning och upphörande av 
utreseförbud uppdaterad laghänvisning 

• 6.11 - Beslut om tillfälligt utreseförbud uppdaterad laghänvisning 
• 6.12 - Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud uppdaterad 

laghänvisning 
• 6.13 - Beslut om tillfälligt undantag från beslutat 

utreseförbud uppdaterad laghänvisning 
• 8.1 - Fastställande av faderskap/moderskap uppdaterad beslutstext 

och laghänvisning 

  

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. 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef IFO 
Systemförvaltare Treserva   
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§ 61 Sammanställning Kvartalsrapport 2 år 2022, ej verkställda 
beslut 
Diarienummer: VN 2022/489 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna och skicka 
statistikrapport till revisionen och kommunfullmäktige. 

Ärendet 
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. 

Rapportering till IVO ska ske en gång per kvartal via Internet enligt särskild 
rutin. 

Måluppfyllelse 
Kramforsbon ska kunna förvänta sig en evidensbaserad omsorg med fokus 
på individen, med betoning på trygghet, respekt och ett gott välbefinnande i 
alla åldrar 

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. 

Samråd 
Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 
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Beslutsunderlag 
Statistikrapport, VN 2022/489 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen  
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§ 62 Nedläggning av faderskapsutredning 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 
  

Ärendet 
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Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 63 Umgängesbegränsning LVU 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 
 
 

 
 

Ärendet 
  

 
 

  

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 64 Övervägande umgängesförbud 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 
 

 

Ärendet 
  

 
  

 
 

Beslutsunderlag 
 

 

Beslutet skickas till 
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§ 65 Övervägande hemlig vistelseort 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

 

Ärendet 
  

 
 

 
 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 66 Umgängesbegränsning LVU 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

 
 

 
 

Ärendet 
  

 
 

 
  

  

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 67 Umgängesbegränsning LVU 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

 
 

 
 

Ärendet 
  

 
 

 
  

  

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 68 Umgängesbegränsning LVU 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

 

 
 

Ärendet 
  

 
 

 
  

  

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 69 Umgängesbegränsning LVU 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

 

Ärendet 
  

 
 

 
  

  

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 70 Övervägande av umgängesbegränsning 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 

 
 

Ärendet 
  

 
  

 
 

Beslutsunderlag 
 

 

Beslutet skickas till 
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§ 71 Övervägande av umgängesbegränsning 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

Ärendet 
  

 
  

 
 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 72 Övervägande av umgängesbegränsning 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

Ärendet 
  

 
  

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 73 Överflyttning av vårdnad  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 
 

 
  

 
 

Ärendet 
 

 

 
 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 74 Överflyttning av vårdnad  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

  

Ärendet 
 

 

 
 

Beslutsunderlag 
 

 

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

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

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

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
1. Beslut från DO, framställan om krav.pdf 
2. Beslut, avslutar ärendet.pdf 
3. Beslut, avslutar ärendet.pdf 
4. Beslut, avslutar ärendet.pdf 
5. Beslut, riktar kritik mot välfärdsnämnden.PDF 
6. Delegationsbeslut fastställande av Välfärdsförvaltningens attestlista, 

reviderad 2022-09-01.pdf 
7. Fördjupad ekonomisk prognos per 2022-04-30.docx 
8. Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §40).docx 
9. Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §50).docx 
10. Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §51).pdf 
11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-28 (extra KSAU) (2022-

06-28 KSAU §17).docx 
12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-28 (extra KSAU) (2022-

06-28 KSAU §18).docx 
13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-28 (extra KSAU) (2022-

06-28 KSAU §19).docx 
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 (2022-08-30 KSAU 

§21).docx 
15. Lex Sarah rapport.pdf 
16. Mål- och resursplan 2023 med planåren 2024 och 2025.docx 
17. Powerpoint - Barn och ungas fritid - mötesplats för alla.pptx 
18. Powerpoint Arena Barn och Unga.pptx 
19. Rapport för upphandling av verksamhets- och planeringssystem med 

tillhörande funktioner_2022-06-02.docx 
20. Rapport Lex Sarah bristande tillsynsrutin Fenix HVB.pdf 
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§ 77 Tjänstemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/15 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
1. Beslut med anledning av rapporterat missförhållande (lex 

Sarah).docx 
2. Beslut med anledning av rapporterat missförhållande (lex Sarah).pdf 
3. Beslut med anledning av rapporterat missförhållande (lex Sarah).pdf 
4. Beslut med anledning av rapporterat missförhållande (lex Sarah).pdf 
5. Beslut med anledning av rapporterat missförhållande (Lex 

Sarah).pdf 
6. Beslut, Begäran om handling delvis avslag.pdf 
7. Beslut, Beviljar bidrag.pdf 
8. Delegationsbeslut fastställande av Välfärdsförvaltningens attestlista, 

reviderad 2022-06-13.pdf 
9. Delegationsbeslut FS LSS 2022-05-01--2022-06-30.pdf 
10. Delegationsbeslut FS SoL 2022-05-01--2022-06-30.pdf 
11. Delegationsbeslut IFO Ek bistånd 2022-05-01--2022-06-30.pdf 
12. Delegationsbeslut IFO Familjerätt-Övrigt bistånd 2022-05-01--2022-

06-30.pdf 
13. Delegationsbeslut nya attestanter HS 220523-220831 .pdf 
14. Delegationsbeslut nya attestanter ÄO 220523-220831 .pdf 
15. Delegationsbeslut nya attestanter ÄO 220523-220831 .pdf 
16. Delegationsbeslut Retroaktivt återbetalning av avgift för 

omsorgsavgifter.pdf 
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