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Närvarolista 
Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 

Anette Agrell (S), vice Ordf. 
Eva Lygdman (S), deltar på distans 
Jeanette Eriksson (S), deltar på distans 
Linda Wester (S) 
Patrik Melander (S), deltar på distans, §§ 68 70, 74 - 81 
Malin Bolin (S), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Göran Fahlén (V), deltar på distans 
Ulla Olofsson (SD), deltar på distans, §§ 71 - 73 
Ann-Christine Näsholm (C), deltar på distans 
Therese Hägglund (C), deltar på distans 
Anna Strandh Proos (M), deltar på distans 
Johanna Zidén (M), deltar på distans 
Gunnel Nordin (SD), deltar på distans 
 

Ej beslutande ersättare Elisabeth Öhman (KD), deltar på distans 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Cindy Alter, nämndsekreterare 
Inger Bergström, förvaltningschef 
Jill Arkeflod, samordnare 
Ulrika Viklund, Länsstyrelsen § 68 
Jenny Långström, Länsstyrelsen§ 68 
Susanna Elmberger, Länsstyrelsen§ 68 
Carina Eriksson, verksamhetschef IFO § 68 
Berit Fällström, administrativ chef § 68 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 68 
Veronica Olmenius, verksamhetschef § 68 
Therese Lindblom Kleva, socialsekreterare §§ 75 - 86 
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Voteringsresultat § 73 Ja Nej Avstår 
Gudrun Sjödin (S) X   
Anette Agrell (V) X   
Eva Lygdman (S) X   
Malin Bolin (S) X   
Ulla Olofsson (V) X   
Linda Wester (S) X   
Göran Fahlén (V)  X   
Anna Strandh Proos (M)  X  
Ann-Christine Näsholm (C)  X  
Therese Hägglund (C)  X  
Johanna Zidén (M)  X  
Gunnel Nordin (SD)  X  
Summa  8 5  

 
Voteringsresultat § 74 Ja Nej Avstår 
Gudrun Sjödin (S) X   
Anette Agrell (V) X   
Eva Lygdman (S) X   
Malin Bolin (S) X   
Patrik Melander (S) X   
Linda Wester (S) X   
Göran Fahlén (V)  X   
Anna Strandh Proos (M)  X  
Ann-Christine Näsholm (C) X   
Therese Hägglund (C)  X  
Johanna Zidén (M)  X  
Gunnel Nordin (SD)  X  
Summa  9 4  
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Voteringsresultat § 75 Ja Nej Avstår 
Gudrun Sjödin (S) X   
Anette Agrell (V) X   
Eva Lygdman (S) X   
Malin Bolin (S) X   
Patrik Melander (S) X   
Linda Wester (S) X   
Göran Fahlén (V)  X   
Anna Strandh Proos (M) X   
Ann-Christine Näsholm (C) X   
Therese Hägglund (C) X   
Johanna Zidén (M) X   
Gunnel Nordin (SD) X   
Summa  13   
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§ 68 Dnr VN 2020/62 

Information 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

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

Ärendet 
Välfärdsnämnden tar del av följande information: 

• Ulrika Wiklund, Jenny Långström och Susanna Elmberger från 
Länsstyrelsen Västernorrland informerar om Länsstyrelsen arbete och 
uppdrag med social hållbarhet. 

• Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om arbetet med 
målbilden för ”God och nära vård”. 

• Inger Bergström, förvaltningschef, ger en nulägesrapport om Covid-
19. 

• Inger Bergström, förvaltningschef, redovisar, tillsammans med 
ansvariga chefer, rapporten om uppföljningen för 
välfärdsförvaltningen. 

• Inger Bergström, delger välfärdsnämndens verksamhetsplan samt 
handlingsplan för 2021. 
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§ 69 Dnr: VN 2020/160 

Uppföljning 2020, Välfärdsförvaltningen samt 
Rapportering av ej verkställda beslut då verkställighet 
avbrutits för kvartal 3 år 2020 

Beslut 
1. Välfärdsnämnden tar del av informationen och anmodar 

förvaltningen att intensifiera förbättringsarbetet för en ekonomi i 
balans 2020. 

2. Välfärdsnämnden har tagit del av rapporteringen av ej verkställda 
beslut och den översänds till revisorerna och kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Välfärdsförvaltningen redovisar resultat t o m oktober månad samt 
informerar kort om läget kring Covid-19. 

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. 

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. I detta kvartal finns i 
verkställigheten 22 avbrott enligt SoL att rapportera, varav 21 beroende på 
pandemiutbrottet Covid-19. 

Rapportering till IVO sker via Internet enligt särskild rutin. 

Ekonomi och finansiering 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan 
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten 

Beslutsunderlag 
Välfärdsförvaltningen Uppföljning 2020-11-18, Välfärdsförvaltningen. 
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Statistikrapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 9§ LSS som 
inte verkställts inom 3 månader från dagen för beslut eller avbrott Q3 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Revisionen 

Kommunfullmäktige (Statistikrapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1§ 
SoL och 9§ LSS som inte verkställts inom 3 månader från dagen för beslut 
eller avbrott Q3 2020) 
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§ 70 Dnr: VN 2020/54 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2021 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Antar verksamhetsplanen 2021 för välfärdsnämnden. 

Ärendet 
Enligt Kramfors kommuns Mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-
2023 (KS 2020/309) ska nämnderna upprätta en verksamhetsplan. 

I verksamhetsplanen framgår hur ledning och styrning ska tillämpas och hur 
uppföljning ska ske av satta mål. Detaljbudget inklusive sparbeting anges 
liksom investeringsutrymmet. 

Beslutsunderlag 
Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2021, VN 2020/54 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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§ 71 Dnr: VN 2020/809 

Handlingsplan Budget 2021, Välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
1. Godkänna handlingsplan budget 2021, Välfärdsnämnden. 

2. Ge varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget till nämnden. 

3. Redovisa upprättad handlingsplan till Kommunstyrelsen enligt beslut 
dnr KS 2020/318. 

Ärendet 
Till Välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2021 Dnr 2020/54 har en 
handlingsplan för en ekonomi i balans upprättats. Planen innehåller en 
fördelning av förväntade omställningskostnader 2021 på 23,913 Mnkr samt 
strategiskt viktiga prioriteringar, insatsområden. Åtgärder fortsätter och 
planeras. Fokus är på handling och på uppföljning av det som vidtas. 
Uppföljning sker varje månad. På så sätt ges nämnden information om det 
löpande arbetet och kan vid behov ge direktiv om ytterligare åtgärder eller 
andra politiska överväganden. 

Måluppfyllelse 
Aktiviteter för kostnadsminskningar är en förutsättning för att nå en ekonomi 
i balans och uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 

Samråd 
Handlingsplanen har diskuterats i förvaltningens samverkansgrupp 2020-11-
25. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan budget 2021 Välfärdsnämnden 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen 
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Verksamhets- och avdelningschefer Välfärdsförvaltningen 

Revisionen 
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§ 72 Dnr: VN 2020/810 

Målbild för God och nära vård 2030 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Beslut 
Rekommendera Kommunfullmäktige att anta Målbild för god och nära vård 
2030. 

Ärendet 
Vården i hela Sverige står inför en systemförändring. Andelen äldre och 
kroniskt sjuka ökar markant. Det nuvarande systemet är uppbyggt av 
sjukhustunga stuprörsorganisationer med fokus på enskilda diagnoser eller 
delar av vård. Den primära vården består även av flera aktörer: kommuner 
och regioner, offentliga och alternativa utförare. Det blir svårt att skapa en 
helhetsbild av vårdbehovet hos befolkningen och den enskilde individen. 
Dagens vårdkedja har varken resurser eller är rustad för att ta hand om det 
ökande behovet hos gruppen äldre och kroniskt sjuka. 

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska 
bli effektivare, hålla en hög kvalitet, kunna möta den demografiska 
utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i 
hela vårdkedjan. I Västernorrland har länets sju kommuner: Kramfors, 
Sollefteå, Härnösand, Örnsköldsvik, Sundsvall, Timrå och Ånge, 
tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland och Region 
Västernorrland tagit fram en målbild för en god och nära vård i 
Västernorrland. 

Målbilden beskriver visionen för hur vi tillsammans ska bygga en mer 
sammanhållen, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård för länets alla 
individer utifrån ett nära vårdperspektiv och som individen kan vara trygg 
med. 

Målen är: 

• Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov. 

• Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården. 
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• Mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård. 

• Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa. 

Ekonomi och finansiering 
Utgångspunkten i det kommande arbetet är de huvudmannaskapsgränser som 
finns. För de situationer i utvecklingsarbetet som innebär överskridanden av 
huvudmannaansvarsgränser ska dessa synliggöras och kostnadsberäknas. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bidrar till kommunens vision: Tillsammans har vi mod att skapa 
livskraft – i hela vår kommun. 

Samråd 
Ärendet har handlagts i länets samverkansorgan SocialReKo, region och 
kommuner. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

Revisionen 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 
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§ 73 Dnr: VN 2020/788 

Habiliteringsersättning 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Höja habiliteringsersättning heldag till 50 kronor fr.o.m. 1 januari 2021. 

Ärendet 
Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att 
stimulera och motivera deltagare att medverka i daglig verksamhet enligt 
LSS. Det är inte deltagarnas försörjning utan den består vanligtvis av 
aktivitetsersättning eller sjukersättning. 

Antalet halv- och heldagar varierar från månad till månad. Så också antalet 
personer med aktiva beslut. Den första november var det 86 personer som 
hade beslut om daglig verksamhet. 

Ekonomi och finansiering 
I kommunens mål- och resursplan 2021 som beslutats av 
kommunfullmäktige 2020-10-26, avsattes 100 000 kronor till en höjning av 
habiliteringsersättningen. 

Måluppfyllelse 
Beslutet bidrar till kommunens inriktningsmål om en god livsmiljö och ett 
tillgängligt samhälle för alla. 

Samråd 
Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Yrkande 
Johanna Zidén (M) lämnar följande skriftliga tilläggsyrkande: 

Att från och med 2021 koppla habiliteringsersättningen till 
konsumentprisindex med fast ränta. 

Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till Johanna Zidéns (M) tilläggsyrkande. 

Gudrun Sjödin (S) yrkar avslag till Johanna Zidéns (M) tilläggsyrkande. 
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Propositionsordning  
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Johanna 
Zidéns (M) och Anna Strandh Proos (M) tilläggsyrkande och på bifall till 
Gudrun Sjödins (S) avslagsyrkande genom votering.  

Ordförande meddelar följande:  

Ja- röst till Gudrun Sjödins (S) avslagsyrkande.  

Nej-röst till Johanna Zidéns (M) och Anna Strandh Proos (M) 
tilläggsyrkande. 

Välfärdsnämnden godkänner propositionsordningen. 

Voteringsresultat  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster välfärdsnämnden att bifalla Gudrun Sjödins 
(S) avslagsyrkande. 

Se voteringslista på s. 3. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 74 Dnr: VN 2020/484 

Svar på motion om utvärdering av kvarboendestrategin 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Beslut 
Ärendet återremitteras. 

Ärendet 
Ida Stafrin (C) har den 19 mars 2020 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om utredning av kvarboendestrategin. 

I motionen föreslås nedanstående: 

• ”Att utreda om kvarboendestrategin verkligen är en hållbar strategi 
för alla?” 

Motionären skriver i motionen att Kramfors Kommun har höga ambitioner 
om att låta människor bo kvar i sina hem så länge som möjligt. En så kallad 
kvarboendestrategi med en medelålder för att flytta på ett särskilt boende 
som är 87 år.  

Motionären anger att hemtjänstpersonalens tid går till stor del åt till att köra 
bil fram och tillbaka mellan brukare och att det knappast kan anses vara bra 
för varken arbetsmiljö eller klimatet i övrigt. 

Motionären lyfter vikten av att ständigt förbättra vårt arbetssätt och att det 
vore en bra idé att se över kvarboendestrategin utifrån brukarperspektiv 
(intervjuer), arbetsmiljö, kompetenstillgång samt en samhällsekonomisk 
analys.  

Nämndens yttrande 
Det finns ingen kvarboendestrategi beskriven i några styrdokument inom 
Kramfors Kommun. Det tillämpas inte heller som ett arbets- eller 
förhållningssätt inom äldreomsorgen.  

Äldreomsorgen lyder och arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och ska 
enligt portalparagrafen 1 kap. 1 §, bedriva en verksamhet som ska bygga på 
respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Med hänvisning 
till 5 kap. 4 § ska omsorgen om äldre inriktas på att äldre personer får leva 
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ett värdigt liv och känna välbefinnande samt verka för att äldre personer får 
en möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha 
en aktiv och meningsfull tillvaro.  

Välfärdsnämnden antog i maj 2015 beslut att införa arbetsmodellen äldres 
behov i centrum (ÄBIC). Det har sedermera bytt namn till individens behov i 
centrum (IBIC), en arbetsmodell framtagen av Socialstyrelsen. 
Arbetsmodellen innebär att identifiera och beskriva individens behov, 
resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. IBIC 
skapar förutsättningar för delaktighet, inflytande och självbestämmande. 
Insatser erbjuds i enlighet med individens behov. Dessutom innebär 
arbetsmodellen att äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv kontinuerligt 
förbättrar och kvalitetssäkrar sitt arbetssätt. Det medför även att 
äldreomsorgen i Kramfors kommun är väl förberedd inför arbetet med att 
uppnå målbilden i God och Nära Vård. 

Socialstyrelsens brukarundersökningar skickas ut varje år till målgruppen. 
Svaren på undersökningen har genom åren visat att brukare i hemtjänsten i 
Kramfors kommun upplever sig trygga, både i sitt boende och med 
hemtjänstinsatser. 

Påståendet från motionären att stor del av hemtjänstpersonalens tid går åt till 
att köra bil fram och tillbaka mellan brukare är direkt felaktig. Trots att 
Kramfors Kommun är en geografiskt vidsträckt kommun, där bilkörning 
krävs till de flesta brukare, används i snitt enbart 12 % av den arbetade tiden 
till resa. Planeringen av hemtjänstinsatser hos brukare och transporttiden 
mellan brukare och grupplokal utförs i verksamhetssystemet TES så att 
arbetet blir effektivt och kvalitetssäkrat, vilket minimerar onödig 
klimatpåverkan och säkerställer en jämn arbetsbelastning. 

Ekonomi och finansiering 
Inte aktuellt. 

Måluppfyllelse 
Inte aktuellt. 

Samråd 
Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 
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Yrkande 
Johanna Zidén (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras, den skriftliga 
motiveringen finns diarieförd i VN 2020/484. 

Eva Lygdman (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras med följande 
motivering: 

Motionssvaret ska kompletteras med en utförligare och mer beskrivande text. 

Särskild propositionsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Gudrun 
Sjödins (S) förslag till beslut, bifall till Johanna Zidéns (M) 
återremissyrkande och på bifall till Eva Lygdmans (S) återremissyrkande. 
Proposition kommer ställas genom votering.  

Ordförande meddelar att Gudrun Sjödins (S) förslag är huvudförslag. 

Propositionsordning om motförslag i huvudvoteringen 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på till Johanna 
Zidéns (M) återremissyrkande och på bifall till Eva Lygdmans (S) 
återremissyrkande för att utse motförslag till huvudförslaget. Proposition 
ställs genom votering.  

Välfärdsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja- röst till Eva Lygdmans (S) återremissyrkande. 

Nej- röst till Johanna Zidéns (M) återremissyrkande. 

Voteringsresultat 
Efter ställd proposition finner ordförande att välfärdsnämnden beslutat att 
med 9 ja-röster till Eva Lygdmans (S) återremissyrkande och 4 nej-röster till 
Johanna Zidéns (M) återremissyrkande beslutat att utse Eva Lygdmans (S) 
förslag till motförslag. 

Se voteringslista på s.3. 

Propositionsordning i slutlig huvudvotering 
Välfärdsnämnden godkände följande propositionsordning: 

Ja-röst till Eva Lygdmans (S) återremissyrkande. 

Nej-röst till Gudrun Sjödins (S) avslagsyrkande, dvs. liggande förslag. 
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Voteringsresultat 
Med 13 ja-röster till Eva Lygdmans (S) återremissyrkande och noll nej-röster 
till Gudrun Sjödins (S) avslagsyrkande, dvs. liggande förslag, beslutar 
välfärdsnämnden att återremittera ärendet.  

Se voteringslista på s. 4. 

Beslutsunderlag 
Ida Stafrin (C) motion utvärdering av kvarboendestrategin, 2020-03-19, KS 
2020/204 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ida Stafrin (C) 
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§ 75 Treserva  

Upphörande av umgängesförbud enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
§ 75 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 76 Treserva  

Umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 
§ 76 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 77 Treserva  

Överklagan av beslut om umgängesförbud enligt 14 § 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 
§ 77 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 78 Treserva  

Övervägande av umgängesförbud enligt 14 § lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
§ 78 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 79 Treserva  

Upphörande av umgängesförbud enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
§ 79 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 80 Treserva  

Umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 
§ 80 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 81 Treserva  

Överklagan av beslut om umgängesförbud enligt 14 § 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 
§ 81 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 82 Treserva  

Övervägande av umgängesförbud enligt 14 § lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
§ 82 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 83 Treserva  

Upphörande av umgängesförbud enligt 14 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
§ 83 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 84 Treserva  

Umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 
§ 84 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 85 Treserva  

Överklagan av beslut om umgängesförbud enligt 14 § 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 
§ 85 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 



 

Välfärdsnämnden 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 86 Treserva  

Övervägande av umgängesförbud enligt 14 § lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
§ 86 i välfärdsnämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 87 Dnr: VN 2020/63 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
Nämnden får ta del av följande: 

1. Delårsrapport 2020-08-31 

2. Granskning av långsiktig finansiell planering 

3. Kf 201026 § 103 Mål- och resursplan 2021 med flerårsplan 2022-
2023 för Kramfors kommun 

4. Mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-2023 ver 2020-10-06 

5. Protokoll KF 2020-10-26 § 104 

6. Protokoll SU 25 november 
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§ 88 Dnr: VN 2020/64 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Notera tjänstemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan: 

1. Attest, FS, 2020-10-01 - TV 

2. Attest, SVO, 2020-10-10 - TV 

3. Attest, FS, 2020-10-01 – TV 

4. Attest, , SVO, 2020-10-10 – TV 

5. Beslut hjälpsamstiftelsen 2019-527, beviljar ansökan 

6. Beslut Hjälpsamstiftelsen 2019-641, beviljar ansökan 

7. Beslut Hjälpsamstiftelsen 2019-819, beviljar ansökan 

8. Beslut Hjälpsamstiftelsen 2019-820, beviljar ansökan 

9. Beslut Hjälpsamstiftelsen 2019-831, beviljar ansökan 

10. Beslut hjälpsamstiftelsen 2020-806, beviljades 

11. Beslut med anledning av rapporterat missförhållande 

12. Beslut, Initiera direktupphandling av tryckförebyggande madrasser, 
fastställa kravspecifikation, skriva under tilldelningsbeslut och teckna 
avtal efter avtal efter 

13. Delegationsbeslut Ek bistånd 2020-09-01--2020-10-31 

14. Delegationsbeslut Familjerätt-Övrigt bistånd 2020-09-01--2020-10-
31 

15. Delegationsbeslut LSS 2020-09-01--2020-10-31 

16. Delegationsbeslut SoL 2020-09-01--2020-10-31 

17. Delegationsbeslut 2020-09-01--2020-10-31 
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18. Delegationsbeslut, organisationsförändring inom 
hemtjänstverksamheten i område Stöd vård och omsorg 
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§ 89 Dnr: VN 2020/65 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Beslut 
Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan: 

1. Signerat omplaceringsbeslut 

2. Signerat omplaceringsbeslut 

3. Signerat omplaceringsbeslut 
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