
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(18) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-24 
 

 

  
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, våning 1 kl.14.00–16:00. 

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 Johanna Zidén (M) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 25 oktober 12:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 65 -75. 
 Billy Sjölén  

 Ordförande   
 Gudrun Sjödin (S)  

 Justerare   
  Johanna Zidén (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-24 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-25 Datum då anslaget tas ned 2019-11-15 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2019-11-15 
 

Underskrift   
 Billy Sjölén  
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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 
Anette Agrell (V) 
Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Mikael Henriksson (S), tjänstgörande ersättare 
Patrik Melander (S) 
Linda Wester (S) 
Göran Fahlén (V) 
Therese Hägglund (C), tjänstgörande ersättare 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Anders Åkerman (C) 
Johanna Zidén (M) 
Gunnel Nordin (SD) 
 

Ej beslutande ersättare Jenny Westerlund (S) 
Per Nordlander (S) 
Jerry Overbeeke (V) 
Ulla Olofsson (V) § 1 – 6 och § 9 – 10 
Elisabeth Öhman (KD) 
Anna Strandh Proos (M) 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Billy Sjölén, nämndsekreterare 
Inger Bergström, förvaltningschef 
Carina Eriksson, verksamhetschef IFO § 65 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 65 
Liv Höglund, utvecklare § 65 
Elisabeth Svanberg, folkhälsosamordnare § 65 
Mario Trumper, socialsekreterare § 73, 74 
Malin Wåhlén, socialsekreterare § 73, 74 
 
Therese Häggqvist, telefon § 73, 74 
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Ärendelista 
§ 65 Dnr VN 2019/10 

Information ......................................................................................... 4 

§ 66 Dnr: VN 2019/672 
Utveckling av insatser på hemmaplan och förändring av insatser till 
EKB ................................................................................................... 6 

§ 67 Dnr: VN 2019/827 
Extra utbildningsdag för välfärdsnämnden 2019................................. 8 

§ 68 Dnr: VN 2019/12 
Förtroendemannadelegationer ........................................................... 9 

§ 69 Dnr: VN 2019/11 
Tjänstemannadelegationer ............................................................... 10 

§ 70 Dnr: VN 2019/9 
Delgivningar ..................................................................................... 11 

§ 71 Dnr: VN 2019/828 
Barn och ungas brukarmedverkan ................................................... 12 

§ 72 
Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning ................................ 14 

§ 73 
Överklagan av Umgängesbegränsning enligt 14§ med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). ............................................ 15 

§ 74 
Överklagan av Umgängesbegränsning enligt 14§ med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). ............................................ 16 

§ 75 Dnr: VN 2019/854 
Initiativrättsärende 1 – Äska medel för utökad budgetram ................ 17 
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§ 65 Dnr VN 2019/10 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

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

2. Nämnden noterar med tillfredsställelse att arbetet med den nya 
handlingsplanen skjutit fart, men uppmanar förvaltningen att 
ytterligare intensifiera åtgärderna för en ekonomi i balans. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden tar del av följande information: 

 Liv Höglund, utvecklare, och Elisabeth Svanberg, 
folkhälsosamordnare, informerar om projektet Framtid Kramfors. 

 Carina Eriksson, verksamhetschef IFO, informerar om HVB Fenix 
och förslaget till verksamhetens nya inriktning. 

 Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om Verksamhetsplan 
2020. En halv arbetsdag är inplanerad till den 13/11. 

 Inger Bergström, förvaltningschef, föredrar statistikredovisningen 
utifrån internkontrollplanen.  

 Inger Bergström, förvaltningschef, redovisar nämndens nyckeltal. 

 Inger Bergström, förvaltningschef, Carina Eriksson, verksamhetschef 
IFO och Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef Stöd, vård och 
omsorg ger en lägesrapport om arbetet med åtgärder för en ekonomi i 
balans. 

Yrkanden 

Johanna Zidén (M) yrkar på följande tilläggsyrkande: 

”Att välfärdsnämnden går till kommunfullmäktige och äskar medel för att 
täcka underskottet, som är prognostiserat till ca.-37 miljoner, för 2019. 
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Detta då de åtgärder som hittills utförts och processer som startats upp inte 
kommer att ge full effekt förrän under 2020.” 

Gudrun Sjödin (S) yrkar avslag till Johanna Zidéns (M) tilläggsyrkande. 

Ann-Christin Näsholm (C), Anders Åkerman (C) och Therese Hägglund (C) 
yrkar bifall till Johanna Zidéns (M) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition först kommer att ställas på punkterna 
ett och två och sedan bifall eller avslag till tilläggsyrkandet. 
Propositionsordningen godkänns. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bevilja punkterna ett och två samt 
att avslå tilläggsyrkandet. 
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§ 66 Dnr: VN 2019/672 

Utveckling av insatser på hemmaplan och förändring 
av insatser till EKB 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Godkänna ändrad verksamhet från HVB och stödboende för 
ensamkommande barn till ett HVB och stödboende för ungdomar 13-
20 år. 

2. Förvaltningen presenterar en uppföljning vid första 
nämndssammanträdet under 2020. 

Ärendet 

Mottagandet av ensamkommande barn (EKB) i Sverige har det senaste året i 
princip nästan helt upphört. I nuläget finns inga tecken på att situationen 
kommer att förändras. Därmed är en fortsatt förändring av EKB-
verksamheten helt nödvändig. Välfärdsförvaltningen har sedan 2017 prövat 
att utveckla EKB-verksamheten till att gälla även övriga ungdomar i 
kommunen.  

Kramfors kommun är en socialt utsatt kommun med stora utmaningar 
gällande barn och ungas mående och behov. Kommunen har en i jämförelse 
hög andel barn och unga placerade utanför sitt hem. Det innebär höga 
vårdkostnader för kommunen men också att många barn och unga inte kan 
bo kvar i kommunen. Utveckling av insatser på hemmaplan motverkar detta 
samt möjliggör närmare umgänge med familj, släkt och vänner. 

Förvaltningen föreslår därför nämnden att godkänna ändrad verksamhet från 
HVB och stödboende för ensamkommande barn till ett HVB och stödboende 
för ungdomar 13-20 år  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet om att genomföra åtgärden leder i förlängningen till minskade 
kostnader för externt placerade barn. 
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Måluppfyllelse 

Beslutet kommer på sikt att leda till måluppfyllelse av att stöd och insatser 
till familjer skall leda till att barn och unga, så långt det är möjligt, kan leva 
kvar i sin familj.  

Samråd 

Samråd har skett med berörda fackliga organisationer och en dialog har förts 
med Bildningsförvaltningen 

Yrkanden  

Karl-Gunnar Krooks (S) gör följande tilläggsyrkande: 

”Förvaltningen presenterar en uppföljning vid första nämndssammanträdet 
under 2020.” 

Johanna Zidén (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition ställs på bifall till förslaget och 
tilläggsyrkandet. Propositionsordningen godkänns. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslaget och tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

Rapport Utveckling av insatser på hemmaplan och förändring av insatser till 
EKB, 2019-08-28, dnr VN 2019/672 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Verksamhets- och avdelningschef 
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§ 67 Dnr: VN 2019/827 

Extra utbildningsdag för välfärdsnämnden 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Välfärdsnämnden ska genomföra en halv utbildningsdag den 13 november 
kl. 13 – 17. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden har behov av att ta del av fördjupad information om 
verksamheten som den ordinarie informationstiden vid 
nämndssammanträden inte räcker till. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 68 Dnr: VN 2019/12 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet 
Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Omplacering § 11 LVU 

2. Omplacering § 11 LVU 

3. Protokoll SU 2 oktober – justerat 

4. Protokoll SU 16 oktober - justerat 
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§ 69 Dnr: VN 2019/11 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Delegationsrapport IFO-Familjerätt 190901-190930 

2. Delegationsrapport LSS 190901-190930 

3. Delegationsrapport SoL 190901-190930 

4. Delegationsrapport ÄO 190901-190930 

5. Delegationsbeslut, utseende av beslutsattestanter och ersättare för 
välfärdsförvaltningen 190901-190930 

6. Delegationsbeslut föreningsbidrag 
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§ 70 Dnr: VN 2019/9 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 
Nämnden får ta del av följande: 

1. Kramfors Kommun brev Välfärdsförvaltningen Genomförandeplan 
2019-09-20  

2. Lex Sarah rapport, Nordingrå hemtjänst 

3. Information om stängd e-tjänst för inrapportering av ej verkställda 
beslut 

4. Lägesrapport handlingsplan för ekonomi i balans 2019 för 
Välfärdsnämnden 
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§ 71 Dnr: VN 2019/828 

Barn och ungas brukarmedverkan 

Beslut 

Att lägga redovisningen till handlingarna 

Ärendet 

Sedan 2013 utför vi intervjuer med barn enligt - Västernorrlands modellen - 
modellen innebär att socialtjänsten som organisation, inklusive den politiska 
nivån, systematiskt ska ta tillvara barns röster som grund för 
verksamhetsutveckling. För att ta del av barnens kunskap och åsikter 
intervjuas de.  

Modellen kan beskrivas i fyra steg: 

 Att som socialarbetare förbereda och genomföra en 
intervju med ett barn. 

 Att tillsammans vid ett seminarium med arbetsgruppen 
delge erfarenheter av intervjun och analysera det samlade 
materialet. 

 Att sammanställa materialet i en särskild terminsrapport 
med konkreta förslag på hur samverkan ska utvecklas. 

 Att informera nämnden om resultatet. 

Vid senaste intervju tillfället, våren 2019, utfördes intervjuer med 
sammanlagt 10 barn mellan 11- till 17 år. Seminarium med socialsekreterare 
har genomförts i April-19.  

Sammanfattningsvis kan man säga att barn varit positiva inför att intervjuas. 
Barnen framhäver sin socialsekreterare som en mycket viktig person. 
Mycket viktigare än vad vi socialsekreterare förstår. Därför är det olyckligt 
att de flesta barn får byta handläggare flera gånger under sin aktuella tid på 
socialtjänsten. Varje gång får barnet börja om att lära känna sin 
socialsekreterare. Det tar tid för barn att känna trygghet och kunna lita på 
den person som ska vara barnets stöd och hjälp under sin tid på 
socialtjänsten. Alla barn som intervjuats har bytt socialsekreterare under sin 
tid på socialtjänsten. Barnen var eniga om att det inte alls var bra. Ibland tror 
barnen att bytet beror på dem.  
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Däremot så har kontakten med socialsekreteraren blivit bättre. Barnen själva 
får välja hur och när de vill ha kontakt med sin socialsekreterare. Barnen 
tycker att de får tag i sin socialsekreterare och om inte direkt så lämnar 
barnen meddelande och socialsekreteraren återkommer relativt snabbt. I det 
stora hela är barnen nöjda med sina socialsekreterare. Även om barnen 
ibland tycker att vi socialsekreterare är lite stela, barnen tycker att vi skulle 
kunna skoja till samtalen bättre. Speciellt då samtalen ibland berör svåra 
ämnen.  Sen vill barnen träffas på andra platser är i ett stelt samtalsrum. De 
samtalsrum vi har tycker barnen behöver renovering, uppfräschning.  

Många barn upplever sin situation och kontakt med socialtjänsten som något 
som bara blev av. Vissa vet och förstår, andra har inte förstått varför de 
träffar en socialsekreterare. Vissa barn vill ha en förklaring till varför varje 
gång de träffar sin socialsekreterare.  Delaktigheten i sin eget ärende är olika 
bland barnen. Barn vill att vi lyssnar på dem även om besluten inte blir enligt 
deras önskan. Det är viktigt att dokumenterar barnens åsikter och delaktighet 
så att de kanske endag får en förståelse för varför vissa beslut togs och varför 
det inte togs. 
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§ 72  

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 

§ 72 i välfärdsnämndens protokoll den 2019-10-25 omfattas av sekretess. 
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§ 73  

Överklagan av Umgängesbegränsning enligt 14§ med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

§ 73 i välfärdsnämndens protokoll den 2019-10-25 omfattas av sekretess. 
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§ 74  

Överklagan av Umgängesbegränsning enligt 14§ med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

§ 74 i välfärdsnämndens protokoll den 2019-10-25 omfattas av sekretess. 
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§ 75 Dnr: VN 2019/854 

Initiativrättsärende 1 – Äska medel för utökad 
budgetram 

Beslut 

Ej äska medel från kommunfullmäktige om utökad budgetram. 

Reservation 

Johanna Zidén (M), Ann-Christine Näsholm (C), Therese Hägglund (C) och 
Anders Åkerman (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga reservation: 

”Vi följer så nära vi kan de ekonomiska problem och utmaningar som 
nämnden/förvaltningen brottas med. 

I mars månad revs den gamla handlingsplanen upp då den nya ordföranden 
och nya förvaltningens chefen inte tror att den skulle ge den effekt på 
ekonomin som behövdes. Vi reserverade oss inte mot det beslutet utan tyckte 
att förvaltningschefens ord om att vi inte längre kunde lösa ”gamla problem 
med gamla metoder” lät klokt. 

Nu ca. 7 månader senare och ytterligare ca. 2 miljoner back så har inte vår 
oro minskats. 

Vi försöker ställa frågor för att förstå utvecklingen och vad förvaltningen 
aktivt arbetar med. 

Vi får mycket bra information av olika chefer under föredragningarna i 
samband med nämnderna, de föredrar utredningar och förklarar hur 
processerna ser ut. 

Men det räcker tyvärr inte för att försöka komma i ram 2019, därför 
använde vi idag initiativrätten för att få nämnden att gå till 
kommunfullmäktige och äska medel för underskottet om ca. -37 miljoner för 
2019.” 

Ärende 

Johanna Zidén (M) använder sig av initiativrätten kommunallagen kap 4 § 
20 Kommunallagen och lämnar följande skriftliga yrkande. 
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”Jag yrkar på att Välfärdsnämnden går till kommunfullmäktige och äskar 
medel för att täcka underskottet, som är prognostiserat till ca -37 miljoner, 
för 2019.  

Detta då de åtgärder som hittills utförts och processer som startats upp inte 
kommer att ge full effekt förrän under 2020.” 

Yrkanden 

Ann-Christin Näsholm (C), Anders Åkerman (C) och Therese Hägglund (C) 
yrkar bifall till Johanna Zidéns (M) förslag. 

Gudrun Sjödin (S) yrkar på avslag till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall respektive 
avslag till yrkandet. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet. 

Votering begärd. 

Voteringsresultat 

I voteringsförfarandet betyder ja avslag och nej bifall. 

 Ja Nej 

Gudrun Sjödin (S) X  

Anette Agrell (V) X  

Eva Lygdman (S) X  

Karl-Gunnar Krooks (S) X  

Mikael Henriksson (S) X  

Patrik Melander (S) X  

Linda Wester (S) X  

Göran Fahlén (V) X  

Therese Hägglund (C)  X 

Ann-Christin Näsholm (C)  X 

Anders Åkerman (C)  X 

Johanna Zidén (M)  X 

Gunnel Nordin (SD) X  

Totalt 9 4 
 


