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§ 32 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 
• Sara Wedin, budget- och skuldrådgivare/dödsbohandläggare, 

informerar om skuldsättning, dödsbohandläggning och 
konsumentvägledning 

• Mikael Gidlöf, förvaltningschef och verksamhetschefer redovisar 
handlingsplan perspektiv medarbetare 

• Mikael Gidlöf, förvaltningschef och verksamhetschefer redovisar 
månadsuppföljning och fördjupad prognos per sista april 

• Mikael Gidlöf, förvaltningschef och verksamhetschefer redovisar 
uppföljning handlingsplan budget 2022 

• Nämndens ges även möjlighet att ställa frågor på de ärenden som 
finns i sammanträdets föredragningslista. 

• Övrigt: Mikael Gidlöf, förvaltningschef, informerar att 
delårsrapporten kommer på septembernämnden samma dag som det 
är nämnd, nämnden godkänner detta.  
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§ 33 Handlingsplan utifrån perspektiv medarbetare 
Diarienummer: VN 2022/26 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Välfärdsnämnden har tagit del av handlingsplanerna utifrån perspektivet 
medarbetare för respektive verksamhetsområde.  

Ärendet 
Under slutet av 2021 var det en hel del skriverier i lokal media om delar av 
förvaltningens verksamhet. Det skrevs om en bristande arbetsmiljö och en 
hög personalomsättning som gjorde att det var svårt att rekrytera nya 
medarbetare till verksamheten. 

I kommunens mål och resursplan för 2022 med planåren 2023-2024 står det 
särskilt riktat till Välfärdsnämnden bland annat att: 

”Våra medarbetare är nyckeln för att nå dessa mål. Därför behöver arbetet 
med arbetsmiljö, och villkor i vardagen utvecklas. Vi behöver kultur och 
arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov. Ledning 
och styrning ska utgå från medarbetarnas kompetens och förmåga att ta 
ansvar och kännetecknas av tillit.” 

Förvaltningen har flera stora verksamhetsområden med olika utmaningar ur 
ett arbetsgivarperspektiv, men några saker förenar också. Så som 
utmaningen med kompetensförsörjning och att skapa en god arbetsmiljö för 
alla medarbetare. Med detta som utgångspunkt beslutade förvaltningschefen 
att respektive verksamhetschef i samverkan med de fackliga 
organisationerna skulle upprätta var sin handlingsplan där man skulle jobba 
fram aktiviteter på kort och lång sikt inom områdena: 

• Kompetensförsörjning 
• Arbetsmiljö 
• Minskat sjuktal 
• Tryggare anställningar och bättre anställningsvillkor 

Planen var att handlingsplanerna skulle vara klara senast den 31/3 men då 
våg 4 av Corona pandemin slog hårt på bemanningen, med hög frånvaro 
som följd förlängdes tiden för att göra handlingsplanerna.  
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Från verksamheterna rapporteras att många förslag på vad man kan göra 
kommit in då man jobbat ända ner på arbetsplatsnivå för att ta fram förslag. 
En del av dem kan förvaltningen själv genomföra och styra över en del 
behöver kommunens som arbetsgivare styra över. Utöver de 
handlingsplaner som finns som underlag till beslutet finns medarbetarnas 
förslag listade som underlag inför det fortsatta arbetet för aktivt jobba för att 
upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.  

Måluppfyllelse  
Handlingsplanerna bidrar till målet i perspektivet medarbetare då 
handlingsplanerna syftar till att utveckla arbetet för att bli en attraktiv 
arbetsgivare.  

Ekonomi och finansiering  
En del av aktiviteterna kan påverka förvaltningens ekonomi men kan vara 
nödvändiga för att möjliggöra kompetensförsörjning och skapa en bättre 
arbetsmiljö. 

Samråd  
I framtagandet av handlingsplanerna har verksamheterna inhämtat förslag 
på aktiviteter från arbetsplatsnivå. Utifrån detta har man haft en dialog i 
verksamhetsområdets samverkan för att ta fram handlingsplanerna som 
slutligen hanterats i förvaltningens samverkansgrupp.    

Beslutsunderlag 
Beslut uppdrag handlingsplan perspektiv medarbetare, 2022-01-18.  
Handlingsplan perspektiv medarbetare funktionsstöd, 2022-05-03. 
Handlingsplan perspektiv medarbetare äldreomsorg, 2022-05-03. 
Handlingsplan perspektiv medarbetare hälso- och sjukvård, 2022-05-04. 
Handlingsplan perspektiv medarbetare individ och familjeomsorg (IFO), 
2022-05-06. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
HR-enheten 
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§ 34 Fördjupad prognos per sista april 
Diarienummer: VN 2021/872 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
1. Godkänna rapport fördjupad prognos per den 30 april 2022, 

Välfärdsförvaltningen och överlämna den till Kommunstyrelsen.  

  

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

Ärendet 
En rapport fördjupad prognos per den 30 april 2022 har upprättats för 
välfärdsnämnden. 

Prognosen visar på ett underskott motsvarande 26 Mnkr på helåret för 
Välfärdsförvaltningen. Orsaken till den negativa prognosen handlar om 
kostnadsökningar kopplat till ökade kostnader i verksamheten med 
anledning av Covid-19. Även om sjukdomen inte lägre är klassad som 
allmänfarlig sjukdom fortsätter tidigare rutiner kring kohortvård vid 
misstänkt eller konstaterad smitta. Det ansträngda bemanningsläget inom 
Socialtjänsten och Hälso- och sjukvård gör att verksamheten tvingas hyra in 
socionomkonsulter och stafettsköterskor vilket även det driver kostnader. 
Detta bidrar samtidigt till att dessa verksamheter har svårt att jobba med det 
nödvändiga omställningsarbetet i den antagna handlingsplanen för att nå en 
budget i balans.  

Osäkerhetsfaktorer till lagd prognos är riktade statliga satsningar där 
förvaltningen ansökt om medel men ännu inte fått beslut om man får några 
pengar. Sannolikt kommer verksamheten få ansökan beviljad och det 
kommer då att påverka resultatet positivt.  

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

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

Beslutsunderlag 
Rapport fördjupad ekonomisk prognos per 30 april 2022, Välfärdsnämnden. 
2022-05-18, VN 2021/872. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
10 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35 Uppföljning handlingsplan budget 2022 
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 och se över 
möjligheten till fler aktiviteter för att minska kostnaderna. 

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 första uppföljningen av handlingsplanen, detta gör att det är lite 
svårt att dra några större slutsatser av handlingsplanens effekt. En del 
aktiviteter har kommit igång medan andra inte kommit lika långt av olika 
anledningar.  

Måluppfyllelse  
Handlingsplanen syftar till att uppnå målet i perspektivet ekonomi.  

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

Beslutsunderlag 
Rapport uppföljning handlingsplan Välfärdsnämnden budget 2022 per sista 
april, 2022-05-18, diarienummer VN 2021/974.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 36 Revisionsrapport "Granskning av hemtjänst" 
Diarienummer: VN 2022/147 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Godkänna förslag på yttrande på revisionsrapporten ”Granskning av 
hemtjänst”. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning 
av kommunens hemtjänst för att bedöma om ändamålsenlig planering och 
bemanning säkerställs inom hemtjänstverksamheten.  

Revisionen har i rapporten utifrån sina slutsatser gett rekommendationer till 
verksamheten. Revisionen vill veta vilka åtgärder som eventuellt kommer 
vidtas och när de förväntas vara klara. Ett särskilt yttrande är framtaget som 
svar på dessa rekommendationer.  

Agenda 2030  

Beslutet bidrar till uppfyllelse av mål 3; god hälsa och välbefinnande. 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Barnrättsperspektiv 

Ingen prövning av barnets bästa har gjorts, bedöms ej relevant för ärendet. 

Ekonomi och finansiering 
Beslutet påverkar inte ekonomin.  

Samråd  
Information har getts till förvaltningens samverkansgrupp.  

Beslutsunderlag 
Yttrande på rapport ”Granskning av hemtjänst”, 2022-05-02, VN 2022/147 
Revisionsrapport ”Granskning av hemtjänst”, 2022-02-14, VN 2022/147 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisionen  
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§ 37 Revisionsrapport "Granskning av arbetet med 
Barnkonventionen" 
Diarienummer: VN 2022/288 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Anta förslag till yttrande på revisionsrapporten granskning av arbetet med 
Barnkonventionen.  

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning 
av hur barns rättigheter efterlevs i enlighet med barnkonventionen och om 
kommunens rutiner och åtgärder kring detta är ändamålsenlig. Som en del 
av granskningen har även 2018 års granskning av barn och unga i 
ekonomiskt utsatta hushåll följts upp.  

Revisionen har i rapporten gett ett antal förslag på förbättringsåtgärder som 
behövs utifrån de slutsatser man kunnat dra i granskningen. Ett särskilt 
yttrande är framtaget som svar på dessa frågeställningar.  

Barnrättsperspektiv 
Utifrån ett barnrättsperspektiv är det av vikt att arbetet med införande och 
implementeringen en av barnkonventionen följs upp på detta sätt.    

Ekonomi och finansiering  
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.  

Samråd  
Information har getts till förvaltningens samverkansgrupp.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – granskning av arbetet med barnkonventionen, VN 
2022/288, datum 2022-03-28. 
  
Yttrande revisionsgranskning granskning av arbetet med barnkonventionen, 
VN 2022/288, 2022-04-11. 
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Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen  
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§ 38 Sammanställning Kvartalsrapport 1 år 2022, ej verkställda 
beslut 
Diarienummer: VN 2022/161 

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 2022/161 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
16 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Sammanträdesplan 2023 för Välfärdsnämnden med 
utskott 
Diarienummer: VN 2022/419 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2023. 

Socialutskottet 
Ordinarie tid 13.15 

Nämnd 
Ordinarie tid 14.00 

24/1 
9/2 
16/3 
4/4 
25/5 
20/6 
15/8 
14/9 
19/10 
23/11 
19/12 

12/1 
23/2 
20/4 
8/6 
5/10 
2/11 
7/12 

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

Ekonomi och finansiering – Beslutet kommer inte att ha några ekonomiska 
konsekvenser. 

Samråd – Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat 
förslag på sammanträdesplan för 2023. Samordning har skett för att undvika 
att större sammanträden krockar. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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§ 40 Hemlig vistelseort LVU 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 

Ärendet 
  

 
  

 
 

  

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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§ 41 Umgängesförbud LVU 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 

Ärendet 
  

 
  

 
 

  

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
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Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
20 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Övervägande av umgängesbegränsning 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 

 
 

Ärendet 
  

 
  

 
 

Beslutsunderlag 
 

 

Beslutet skickas till 
 

  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
21 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 43 Övervägande av umgängesbegränsning 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

Ärendet 
  

 
  

 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
 

  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
22 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Övervägande av umgängesbegränsning 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

Ärendet 
  

 
  

 
 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
 

  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
23 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Överflyttning av vårdnad  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
  

Ärendet 
 

 

Beslutsunderlag 
 

 

Beslutet skickas till 
 

  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
24 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 46 Överflyttning av vårdnad  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 

  

Ärendet 
 

 

 

Beslutsunderlag 
 

 

Beslutet skickas till 
 

  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
25 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Nedläggning av faderskapsutredning 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 

Ärendet 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
26 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

 

 
 

 

  

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till 
 

  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
27 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Överflyttning av vårdnad  

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

 

Välfärdsnämndens beslut 
 

 
 

  

Ärendet 
 

 

 
 

Beslutsunderlag 
 

 

Beslutet skickas till 
 

  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
28 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Delgivningar 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/13 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
1. Beslut från IVO, inga ytterligare åtgärder, Fenix HVB.pdf 
2. Beslut från JO, kritik för långsam handläggning.pdf 
3. Delegationsbeslut om medel till projektet pumptrackbana i 

Bollstabruk.pdf 
4. Kommunfullmäktige 2022-04-25 (2022-04-25 KF §23).docx.pdf 
5. Kommunstyrelsen 2022-04-12 (2022-04-12 KS §37).docx.pdf 
6. Rapport Lex Sarah 299.pdf 
7. Rapport Lex Sarah 300.pdf 
8. Rapport lex Sarah 424.pdf 
9. Revisionsberättelse Kramfors 2021-12-31.pdf 
10. Revisorernas redogörelse för 2021.pdf 
11. Protokoll SU 17 maj_Bortredigerad.pdf 
12. Protokoll SU 25 mars_Bortredigerad.pdf 
13. Protokoll SU 27 april_Bortredigerad.pdf 
14. Protokoll SU 5 april_Bortredigerad.pdf 
15. Rapport Lex Sarah 452.pdf  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
29 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Förtroendemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/16 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera förtroendemannadelegationerna till protokollet. 

Ärendet 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

   



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Mötets diarienummer 
VN 2022/39 

Sida 
30 (30) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Tjänstemannadelegationer 2022 (Samlingsärende) 
Diarienummer: VN 2022/15 

Slutlig beslutsinstans 
Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämndens beslut 
Notera tjänstemannadelegationer till protokollet. 

Ärendet 
1. Beslut med anledning av rapporterad lex Sarah.pdf 
2. Beslut med anledning av rapporterad lex Sarah.pdf 
3. Delegationsbeslut Ek bistånd 2022-03-01--2022-04-30.pdf 
4. Delegationsbeslut Familjerätt-Övrigt bistånd 2022-03-01--2022-04-

30.pdf 
5. Delegationsbeslut FS LSS 2022-03-01--2022-04-30.pdf 
6. Delegationsbeslut FS SoL 2022-03-01--2022-04-30.pdf 
7. Delegationsbeslut utlämnande av handling, delvis avslag.pdf 
8. Delegationsbeslut ÄO 2022-03-01--2022-04-30.pdf 
9. Delegationsbeslut, delvis avslag.pdf 

  




