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Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

 
 

  
 
Plats och tid KS sammanträdesrum och digitalt via Teams, kl.14.00–14.55 

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 Ann-Christine Näsholm (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 25 mars 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer § § 15 - 32 
 Cindy Alter  

 Ordförande   
 Gudrun Sjödin (S)  

 Justerare   
 Ann-Christine Näsholm (C)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-25 Datum då anslaget tas ned 2021-04-15 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2021-04-15 
 

Underskrift   
 Cindy Alter  
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Närvarolista 
Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 

Anette Agrell (V) vice ordf., deltar på distans 
Eva Lygdman (S), deltar på distans 
Carl-Gunnar Krooks (S), deltar på distans 
Jeanette Eriksson (S), deltar på distans 
Patrik Melander (S), deltar på distans 
Linda Wester (S), deltar på distans 
Göran Fahlén (V), deltar på distans 
Linda Ulfsparre Sewell (C), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Ann-Christine Näsholm (C), deltar på distans 
Therese Hägglund (C), deltar på distans 
Johanna Zidén (M), deltar på distans 
Gunnel Nordin (SD), deltar på distans 
 

Ej beslutande ersättare Anna Strandh Proos (M), deltar på distans 
Ulla Olofsson (V), deltar på distans 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Cindy Alter, nämndsekreterare 
Inger Bergström, förvaltningschef 
Carina Eriksson, verksamhetschef IFO § 15 
Berit Fällström, administrativ chef § 15 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 15 
Veronica Olmenius, verksamhetschef § 15, deltar digitalt 
Anna Böhlenius, MAR, § 15, deltar digitalt 
Jens Hallner, MAS, § 15, deltar digitalt 
Thomas Öberg, verksamhetsutvecklare, § 15 
Kristna Wiklund, socialsekreterare, § 22 
Therese Lindblom Kleva, socialsekreterare, § § 24-29, deltar digitalt 
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§ 30 Dnr: VN 2021/18 
Delgivningar ..................................................................................... 25 

§ 31 Dnr: VN 2021/20 
Förtroendemannadelegationer ......................................................... 26 

§ 32 Dnr: VN 2021/19 
Tjänstemannadelegationer ............................................................... 27 
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§ 15 Dnr: VN 2021/12 

Information 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

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

Ärendet 
Välfärdsnämnden tar del av följande information: 

• Inger Bergström, förvaltningschef, ger tillsammans med ansvariga 
verksamhetschefer en uppföljning för februari 2021 samt informerar 
om läget utifrån Covid19. 

• Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef, och Carina Eriksson, 
verksamhetschef, redovisar brukarundersökningarna. 

• Veronica Olmenius, verksamhetschef, redovisar tillsammans med 
Anna Böhlenius, MAR, och Jens Hallner, MAS, kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelsen. 

• Inger Bergström, förvaltningschef, redovisar uppföljningen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för 2020. 

• Inger Bergström, förvaltningschef, ger en uppföljning av 
internkontrollen för 2020. 

• Inger Bergström, förvaltningschef, presenterar internkontrollplanen 
för 2021. 
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§ 16 Dnr: VN 2021/128 

Uppföljning 2021, Välfärdsförvaltningen  

Beslut 
1. Tagit del av informationen. 

2. Uppmana förvaltningen att fortsätta arbetet mot covid-19 och 
förbättringsarbetet för en budget i balans 2021. 

Ärendet 
Välfärdsförvaltningen redovisar resultat till och med februari månad samt 
lägesrapport för Covid-19. 

Protokollsanteckning 
Ann-Christine Näsholm (C) lämnar en skriftlig protokollsanteckning som är 
diarieförd under VN 2021/128. 

Beslutsunderlag 
Välfärdsförvaltningens uppföljning 2021-03-18 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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§ 17 Dnr: VN 2020/55 

Uppföljning av välfärdsnämndens internkontrollplan 
2020 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Lägga uppföljningen av internkontrollplanen med godkännande till 
handlingarna. 

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

För 2020 identifierade ekonomienheten och HR-avdelningen fyra 
kontrollpunkter som var gemensamma för hela kommunorganisationen. 
Dessa fyra punkter utgjorde också välfärdsnämndens internkontrollplan.  

Samtliga kontrollpunkter bedömdes vara av vitalt värde för kommunen, och 
riskvärdet var högt. Enbart rutiner/processer med riskvärde från 12 och uppåt 
(av 16 möjliga) togs med.  

Uppföljningen visar bland annat på att det görs inköp utanför upphandlade 
avtal och att det finns brister när det gäller avtalstrohet. Utifrån det stickprov 
som gjordes blev resultatet att 51 % av de inköp som görs faller utanför 
upphandlade ramavtal. 

Gällande användning av kredit-/betalkort så sker redovisningen till stor del 
enligt gällande rutiner, men det finns brister kring registerförteckning och 
diarieföring. Det behöver även tydliggöras vad som får handlas med 
dagligvarukort och inte. 

Ekonomi och finansiering 
Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 
konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens budgetram. 
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Samråd 
Samråd har förts med ekonomienheten och HR-enheten. 

Beslutsunderlag  
Uppföljning internkontrollplan 2020 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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§ 18 Dnr: VN 2021/180 

Välfärdsnämndens internkontrollplan 2021 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Lägga internkontrollplanen med godkännande till handlingarna. 

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

För 2021 har ekonomienheten och HR-avdelningen identifierat två 
kontrollpunkter som är gemensamma för hela kommunorganisationen.  

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

• Kostnadskontroll, där HR ser en risk för utbetalning av felaktiga 
löner och att medarbetare riskerar återbetalningskrav. 

Välfärdsförvaltningen har identifierat två kontrollpunkter. 

• 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  

• Skyndsamhet att påbörja utredning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården, där verksamheten ser en risk med barn och unga 
som far illa inte blir uppmärksammade och får hjälp i rimlig tid 

Ekonomi och finansiering 
Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 
konsekvens. 

Samråd 
Samråd har förts med ekonomienheten och HR-enheten. 
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Beslutsunderlag  
Välfärdsnämndens internkontrollplan 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 19 Dnr: VN 2021/198 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Godkänna rapporten ”Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020”. 

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

Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 
enkät med 20 frågor. 26 av 36 chefer inom välfärdsförvaltningen har 
besvarat enkäten. I beslutsunderlaget finns resultatet för 
välfärdsförvaltningen. 

Samlad bedömning för välfärdsförvaltningen 

2020 blev ett speciellt år på många sätt med anledning av Covid-19 och 
arbetsmiljöarbetet sattes verkligen på prov. Det har förekommit både krav på 
åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö, så kallade 6.6a men också 
skyddstopp har varit aktuellt och hanterats av förvaltningens chefer på ett bra 
sätt. Riskbedömningar med anledning av Covid-19 har varit något som 
förvaltningen fått jobba med löpande och det har tydliggjort behov av 
utbildning av både chefer och skyddsombud för att skapa en samsyn hur man 
tillsammans kan jobba med frågan. 

Den genomförda kartläggningen visar att cheferna inom 
välfärdsförvaltningen har god kännedom om de styrande dokumenten inom 
arbetsmiljöområdet och genomför riskbedömningar, utredningar av tillbud 
och arbetsskador när det är aktuellt. 
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Förvaltningens utvecklingsområde är att se till att alla typer av 
kartläggningar av arbetsmiljön genomförs enligt gällande rutiner då det till 
viss del brister. I övrigt kan förvaltningen bedömas ha ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån Arbetsmiljölagen krav. 

Utifrån Diskrimineringslagen skulle förbättringar behövas kring arbetet med 
aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering. 

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

Ekonomi och finansiering 
Ej relevant. 

Samråd 
Uppföljningen har diskuterats i förvaltningens samverkansgrupp. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 – Välfärdsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Inger Bergström 

Mikael Gidlöf 
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§ 20 Dnr: VN 2020/819 

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden  

Beslut 
Fastställa kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 

Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren årligen dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete och sammanställa detta i en 
patientsäkerhetsberättelse. Förutom en beskrivning om hur 
patientsäkerhetsarbetet skett bör omsorgsgivaren varje år upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse. Där bör det framgå hur arbetet med att 
systematiskt förbättra och utveckla verksamhetens kvalité har genomförts. 

I ärendet redovisas kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse för år 2020. 

Ekonomi och finansiering 
Beslutet att fastställa förslaget leder inte till något behov av ytterligare 
finansiering. 

Samråd 
Samråd har skett på förvaltningens samverkansgrupp.  

Beslutsunderlag 
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020, VN 2020/819. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Avdelningschef kvalitetsledning och hälsa  
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§ 21 Dnr: VN 2021/191 

Initiering av upphandling av verksamhetssystem och 
förlängning av avtal 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
1. Initiera upphandling av verksamhetssystem och planeringssystem 

enligt ärendet. 

2. Godkänna förlängning av avtal på verksamhetssystem Treserva, TES, 
nyckelfri hemtjänst och trygghetslarm för särskilda boenden. 

Ärendet 
Välfärdsförvaltningens verksamhetssystem Treserva och planeringssystem 
TES är två system som är avtalade med CGI på samma löptid  
(BAS 2016/652). Avtalet löper ut 2021-12-31 och det behöver genomföras 
en ny upphandling. 

I Riktlinjen för upphandling och inköp, KS 2017/578 ansvarar nämnden för 
att initiera en upphandling.  

Enligt delegationsordning avseende allmänna och ekonomiska ärenden,  
VN 2020/58 under punkt 2.4 om upphandling ska Välfärdsnämnden 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. 

På grund av upphandlingens omfattande karaktär, komplexitet och 
systemens verksamhetskritiska funktioner krävs ett omfattande 
förberedelsearbete innefattande omvärldsanalys och intern 
behovsbedömning innan upphandlingsunderlag kan upprättas inför ett 
genomförande av upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LoU. 
Den tidsrymd detta arbete kräver innebär att avtalet Treserva-TES, BAS 
2016/652 behöver förlängas till och med 2022-12-31. 
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Det finns även ett avtal gällande nyckelfri hemtjänst (dnr BAS 2015/597) 
samt ett avtal för trygghetslarm i särskilt boende (dnr BAS 2017/107) vars 
avtalstider löper ut och som behöver förlängas i avvaktan på övergripande 
upphandling. 

Nämnden föreslås initiera upphandling av verksamhetssystem och 
planeringssystem samt uppdra till förvaltningschef att förlänga samtliga avtal 
till 2022-12-31. 

Måluppfyllelse – Välfärdsnämnden ska ha god förvaltning och redovisa en 
ekonomi i balans. Inriktningen är att balans mellan lag, kvalitet, ekonomi 
och styrning ska eftersträvas. 

Agenda 2030 - Beslutet bidrar mot målområde 3 ”God hälsa och 
välbefinnande” i FNs Agenda 2030. 

Ekonomi och finansiering 
Inom befintlig budgetram. 

Samråd 
Samråd med upphandlingsenheten har skett. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Avtal för Treserva-TES, BAS 2016/652 

Bilaga 2, Avtal för nyckelfri hemtjänst, BAS 2015/597 

Bilaga 3, Avtal för trygghetslarm för särskilda boenden, BAS 2017/107 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 26 Dnr: Treserva  

Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU)  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
 

 
 

Ärendet 
  

 

 
 

Beslutsunderlag 
 

 

Beslutet skickas till 
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§ 27 Dnr:  

Övervägande av umgängesförbud enligt 14 § lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
 

 

Ärendet 
 

 

 
 

Beslutsunderlag 
 

 

Beslutet skickas till 
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§ 30 Dnr: VN 2021/18 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
Nämnden får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll VN 18 februari 

2. Protokoll 2021-02-24 §8 

3. Protokoll PN 2021-02-24 § 6 

4. Uppföljning av utbetalningsrutiner (1) 

5. Ånge kommunfullmäktige §14 God och nära vård - samverkan med 
regionen 

6. Protokoll SU 15 mars 
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§ 31 Dnr: VN 2021/20 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Omplaceringsbeslut  

2. Omplacering LVU hemmet 

3. Omplaceringsbeslut  

4. Omplaceringsbeslut  
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§ 32 Dnr: VN 2021/19 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Delegationsbeslut Ek bistånd 2021-01-01--2021-02-28 

2. Delegationsbeslut Familjerätt-Övrigt bistånd 2021-01-01--2021-02-
28 

3. Delegationsbeslut FS LSS 2021-01-01--2021-02-28 

4. Delegationsbeslut FS SoL 2021-01-01--2021-02-28 

5. Delegationsbeslut ÄO 2021-01-01--2021-02-28 




