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Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, våning 1 kl.14.00–15:50. 

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 Anders Åkerman (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen  
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 48 -64. 
 Billy Sjölén  

 Ordförande   
 Gudrun Sjödin (S)  

 Justerare   
   Anders Åkerman (C)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-26 Datum då anslaget tas ned 2019-10-17 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2019-10-17 
 

Underskrift   
 Billy Sjölén  
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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin (S) Ordf. 
Jerry Overbeeke (V), tjänstgörande ersättare 
Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Jeanette Eriksson (S) 
Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare 
Linda Wester (S) 
Göran Fahlén (V) 
Annika Östman (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Anders Åkerman (C) 
Johanna Zidén (M) 
Gunnel Nordin (SD) 
 

Ej beslutande ersättare Mikael Henriksson (S) 
Ulla Olofsson (V) 
Elisabeth Öhman (KD) 
Anna Strandh Proos (M) 
Therese Hägglund (C) 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Billy Sjölén, nämndsekreterare 
Inger Bergström, förvaltningschef 
Berit Fällström, administrativ chef § 48 
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 48 
Lena Wälivaara, enhetschef § 48 
Osman Saidabdala, Barnrätt-och ungdomsdemokrati samordnare § 48 
Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande § 48 
Jon Björkman, kommunstyrelsens vice ordförande § 48 
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Ärendelista 
§ 48 Dnr VN 2019/10 

Information ......................................................................................... 5 

§ 49 Dnr: VN 2019/281 
Rapportering av ej verkställda beslut och av ej verkställda beslut då 
verkställighet avbrutits för kvartal 1 år 2019 ....................................... 6 

§ 50 Dnr: VN 2019/452 
Rapportering av ej verkställda beslut och av ej verkställda beslut då 
verkställighet avbrutits för kvartal 2 år 2019 ....................................... 8 

§ 51 Dnr: VN 2019/468 
Sammanträdesplan 2020 för Välfärdsnämnden med utskott ............ 10 

§ 52 Dnr: VN 2019/591 
Svar på remiss avseende förslag till nationell handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården .................................... 12 

§ 53 Dnr: BAS 2018/1326 
Internkontrollplan ............................................................................. 13 

§ 54 Dnr: VN 2019/719 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2019,  Välfärdsförvaltningen ........ 14 

§ 55 Dnr VN 2019/12 
Förtroendemannadelegationer ......................................................... 15 

§ 56 Dnr VN 2019/11 
Tjänstemannadelegationer ............................................................... 16 

§ 57 Dnr VN 2019/9 
Delgivningar ..................................................................................... 17 

§ 58 
Ansökan hos Ångermanlands Tingsrätt om överflytt av vårdnad jml. 
6kap 10§ föräldrabalken. .................................................................. 19 

§ 59 
Ansökan hos Ångermanlands Tingsrätt om överflyttning av vårdnad 
jml. 6 kap.10§ Föräldrabalken .......................................................... 20 

§ 60 
Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ............................................. 21 

§ 61 
Umgängesbegränsning jml 14 § andra stycket 1 lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ............................................. 22 

§ 62 
Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ............................................. 23 
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§ 63 
Umgängesbegränsning jml 14 § andra stycket 1 lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ............................................. 24 

§ 64 
Övervägande av umgängesbegränsning jml 14 § lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ............................................. 25 
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§ 48 Dnr VN 2019/10 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information: 

Osman Saidabdala, Barnrätt-och ungdomsdemokrati samordnare informerar 
om Barnkonventionen som blir lag. 

Berit Fällström, administrativchef, redovisar statistik. 

Inger Bergström, förvaltningschef, redovisar information om vad som händer 
i verksamheterna. 

Inger Bergström, förvaltningschef, Information om delårsbokslut. 

Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef och Inger Bergström, 
förvaltningschef, redovisar genomlysning Stöd, vård och omsorg. 

Inger Bergström, förvaltningschef, informerar om nyckeltal. 
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§ 49 Dnr: VN 2019/281 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej 
verkställda beslut då verkställighet avbrutits för 
kvartal 1 år 2019 

Beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporteringen av ej verkställda beslut och 
den översänds för kännedom till revisorerna och kommunfullmäktige 

2. Nämnden har tagit del av rapporteringen av ej verkställda beslut då 
verkställighet avbrutits och den översänds för kännedom till 
revisorerna och kommunfullmäktige 

Ärendet 

Enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § LSS ska nämnden till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) och revisorer rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller för alla gynnande 
beslut som inte har verkställts inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen 
för dröjsmålet.  

Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen och 28 h § LSS ska nämnden till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Detsamma gäller hur 
många gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut. 

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 
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. 
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Återkommande brist på verkställande inom angiven tidsram kan innebära att 
kommunen behöver utöka sin verksamhet med till exempel ett boende för 
äldre eller funktionshindrade.  

Måluppfyllelse 

 Stöd och insatser till familjer skall leda till att barn och unga, så långt 
det är möjligt, kan leva kvar i sin familj 

 Brukare skall känna trygghet med och vara delaktig i de insatser som 
ges   

Beslutsunderlag 

Statistikrapport  
Individrapporter endast för revisorer 

Beslutet skickas till 

Revisorer, individrapporter 
Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 50 Dnr: VN 2019/452 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej 
verkställda beslut då verkställighet avbrutits för 
kvartal 2 år 2019 

Beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporteringen av ej verkställda beslut och 
den översänds för kännedom till revisorerna och kommunfullmäktige 

2. Nämnden har tagit del av rapporteringen av ej verkställda beslut då 
verkställighet avbrutits och den översänds för kännedom till 
revisorerna och kommunfullmäktige 

Ärendet 

Enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § LSS ska nämnden till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) och revisorer rapportera alla gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller för alla gynnande 
beslut som inte har verkställts inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen 
för dröjsmålet.  

Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen och 28 h § LSS ska nämnden till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Detsamma gäller hur 
många gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut. 

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 
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. 
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Återkommande brist på verkställande inom angiven tidsram kan innebära att 
kommunen behöver utöka sin verksamhet med till exempel ett boende för 
äldre eller funktionshindrade.  

Måluppfyllelse 

 Stöd och insatser till familjer skall leda till att barn och unga, så långt 
det är möjligt, kan leva kvar i sin familj 

 Brukare skall känna trygghet med och vara delaktig i de insatser som 
ges  

Beslutsunderlag 

Statistikrapport  
Individrapporter endast för revisorer 

Beslutet skickas till 

Revisorer, individrapporter 
Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 51 Dnr: VN 2019/468 

Sammanträdesplan 2020 för Välfärdsnämnden med 
utskott 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2020 

Socialutskottet 
Ordinarie tid 13.15 

Politisk beredning 
Ordinarie tid 15.15 

Nämnd 
Ordinarie tid 14.00 

28/1 
19/2 
19/3 
28/4 
26/5 
23/6 
18/8 
8/9 
6/10 
17/11 
22/12 

28/1 
19/3 
28/4 
8/9 
6/10 
17/11 

13/2 
2/4 
14/5 
24/9 
22/10 
3/12 

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för 
nämnden. 
Information: ordinarie tid 8.30–11.00. 
Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 11.00–14.00. 

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 
anledning av nämnd föreslås vara berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ärendet 

Enligt kommunallagen kap. 6 § 23 bestämmer nämnden när ordinarie 
sammanträden ska hållas. Ledamöter och ersättare som deltar i 
partigruppmöten är berättigade till ersättning för dessa gruppmöten enligt 
kap 4 § 7 i reglementet ”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
kommunalt förtroendevalda”. Beslutet innebär att ledamöter och ersättare 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

som deltar i partigruppmöten som hålls med anledning av nämnden är 
berättigade till ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ekonomi och finansiering 

Inryms under nämndens budget. 

Måluppfyllelse 

Detta beslut påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på 
sammanträdesplan för 2020. Samordning har skett för att undvika att större 
sammanträden krockar. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2020 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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§ 52 Dnr: VN 2019/591 

Svar på remiss avseende förslag till nationell 
handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- 
och sjukvården 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lämna bifogat remissyttrande. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden är inbjuden att lämna synpunkter på Socialstyrelsens 
förslag till en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- 
och sjukvården. 

Planen innehåller vision och övergripande mål, förutsättningar för en säker 
vård samt fem fokusområden med förslag på nationella åtgärder inklusive en 
plan för uppföljning på nationell nivå. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvården, VN 2019/591. 

Remissvar, VN 2019/591. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef- och Avdelningschef 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr: BAS 2018/1326 

Internkontrollplan 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna 

Ärendet 

Välfärdsnämnden beslutade 2019-02-07 om plan för internkontroll 2019. 
Planen innehåller ett antal områden som bedöms angelägna att följa upp och 
rapportera till nämnden. För varje område anges en riskbedömning utifrån 
sannolikhet och konsekvens. I planen anges vem som är ansvarig och hur 
rapporteringen ska ske. 

Beslutsunderlag 

Rapport Uppföljning Internkontrollplan, BAS 2018/1326 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef Välfärdsnämnden 
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§ 54 Dnr: VN 2019/719 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2019,  
Välfärdsförvaltningen  

Beslut 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Ett delårsbokslut per den 31 augusti 2019 har upprättats och delgivits 
kommunledningsförvaltningen den 20 september.  

Prognosen visar ett underskott om 37 Mnkr. Orsaken till underskottet är i 
huvudsak minskade intäkter från migrationsverket men här finns även 
tidigare redovisade kostnader för exempelvis utredningar, placeringar barn 
och unga, och enskilda ärenden som en del av förklaringen. 

Beslutsunderlag 

Rapport Delårsbokslut per den 31 augusti 2019, daterad 2019-09-19 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen  
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§ 55 Dnr VN 2019/12 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet 
Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Omplaceringsbeslut 11 §  

2. Omplaceringsbeslut 11 §  

3. Omplaceringsbeslut 11 §  

4. Omplaceringsbeslut 11§  

5. Umgängesbegränsning 14 §  

6. Umgängesbegränsning 14 §  

7. Protokoll Extra SU 3 juni 

8. Protokoll SU 18 juni 

9. Protokoll Extra SU 5 juli 

10. Protokoll Extra SU 23 juli 

11. Protokoll SU 20 augusti 

12. Protokoll SU 17 september 
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§ 56 Dnr VN 2019/11 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Beslut om kommunalt bidrag 2019-469 

2. Beslut om vidaredelegering avseende rätten om att besluta om 
arkivansvarig och arkivredogörare 

3. Beslut på Lex Sarah rapport 180507 

4. Delegationsbeslut dokumenthanteringsplan 

5. Delegationsbeslut Förskrivningsrätt tekniska hjälpmedel 190904 

6. Delegationsbeslut på Lex Sarah rapport, ej anmäla till IVO 

7. Delegationsbeslut på Lex Sarah rapport, ej anmäla till IVO1 

8. Delegationsbeslut på Lex Sarah rapport, Personlig assistans 

9. Delegationsbeslut Retroaktiv återbetalning 

10. Delegationsbeslut, utseende av beslutsattestanter och ersättare för 
välfärdsförvaltningen 190501-190831 

11. Delegationsrapport IFO-Familjerätt 190501-190831 

12. Delegationsrapport LSS 190501-190831 

13. Delegationsrapport SoL 190501-190831 

14. Delegationsrapport ÄO 190501-190831 

15. Delegationsbeslut på Lex sarah rapport 190620, ej anmäla till IVO 

16. Delegationsbeslut Verksamhetsneddragning inom Bemanning och 
planeringsenheten 

17. Delegationsbeslut, tappad tand, ej en Lex Sarah 
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§ 57 Dnr VN 2019/9 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Välfärdsnämnden 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 
Nämnden får ta del av följande: 

1. Anmälan av vårdskada enligt Lex Maria, EB 

2. Anmälan av vårdskada enligt Lex Maria, MV 

3. Beslut från IVO, avslutar ärendet, påtalar brister 

4. Beslut från IVO, avslutar ärendet. Dnr 2019-532 

5. Beslut från IVO, avslutar ärendet. Dnr 2019-533 

6. Dom från Förvaltningsrätten Härnösand för delgivning 

7. Kramfors Kommun brev Välfärdsförvaltningen allmän 
omvårdnad 2019-09-17 

8. Kramfors Kommun brev Välfärdsförvaltningen Extern samt 
intern kommunikat... 

9. Kramfors Kommun brev Välfärdsförvaltningen Försäkring 2019-
09-11 

10. Kramfors Kommun brev Välfärdsförvaltningen Handläggning 
LSS 2019-09-11 

11. Kramfors Kommun brev Välfärdsförvaltningen munhygien av 
boende 2019-09-1... 

12. Kramfors Kommun brev Välfärdsförvaltningen synpunkter från 
hemtjänst 201... 

13. lex Sarah rapport 190627 

14. Lex Sarah rapport Personlig assistans Privat utförare 

15. Lex Sarah rapport, bristande dokumentation Funktionsstöd 

16. Lex Sarah rapport, Funktionstöd Disa,Navet 190620 

17. Lex Sarah rapport, personlig assistans 2019-665 
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18. Lex Sarah rapport,SVO Sundbrolund 190520 

19. Motionssvar - Öka allmännyttan genom bättre dialog mellan 
kommunala bolag och medborgare 

20. Presentation Ny grafisk identitet 2019 

21. Protokoll KF 2019-06-24 § 80 

22. Protokoll KF 2019-06-24 § 81 

23. Protokoll KS 2019-05-14 § 71 

24. Sammanställning avvikelser Välfärdsförvaltningen maj-aug 2019 

25. Välfärdnämndens ledamöter tillhanda Begäran om förklaringar 
och redovisningar 
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§ 58  

Ansökan hos Ångermanlands Tingsrätt om överflytt av 
vårdnad jml. 6kap 10§ föräldrabalken. 

58 § i välfärdsnämndens protokoll den 2019-09-26 omfattas av sekretess. 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59  

Ansökan hos Ångermanlands Tingsrätt om 
överflyttning av vårdnad jml. 6 kap.10§ Föräldrabalken 

59 § i välfärdsnämndens protokoll den 2019-09-26 omfattas av sekretess. 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60  

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

60 § i välfärdsnämndens protokoll den 2019-09-26 omfattas av sekretess. 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61  

Umgängesbegränsning jml 14 § andra stycket 1 lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

§ 61 i välfärdsnämndens protokoll den 2019-09-26 omfattas av sekretess. 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62  

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

62 § i välfärdsnämndens protokoll den 2019-09-26 omfattas av sekretess. 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63  

Umgängesbegränsning jml 14 § andra stycket 1 lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  

63 § i välfärdsnämndens protokoll den 2019-09-26 omfattas av sekretess. 



 

Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64  

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

64 § i välfärdsnämndens protokoll den 2019-09-26 omfattas av sekretess. 

 


