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§ 82 Dnr BAS 2017/91 

Information 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information 

- Nämnden gör ett studiebesök på Navet för daglig verksamhet och får 

information om verksamheten. 

- Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef, informerar om svar till 

diskrimineringsombudsmannen. 

- Berit Fällström, administrativ chef, informerar om utvärdering 

sjuk/frisk. 

- Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef, informerar om justerad 

ledningsorganisation för BAS. 

- Carina Westin, verksamhetschef IFO informerar om 

kommunbidraget för ensamkommande barn. 

- Börje Klintbo, verksamhetsutvecklare informerar om statistik.  

- Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef, informerar om ekonomi 

och delårsbokslutet. 
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§ 83 Dnr BAS 2017/680 

Redovisning av plan för internkontroll BAS 2017 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av redovisning av plan för internkontroll första halvåret 2017.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i Riktlinjen för styrning och ledning beslutat om de 

övergripande dragen kring den interna kontrollen. Där säger de bland annat 

att den interna kontrolen är en integrerad del av vår styrning och en naturlig 

del i vårt systematiska förbättringsarbete.  

Vidare sägs att nämnderna och kommunstyrelsen ska ha en tillfredsställande 

intern kontroll, det vill säga de ska med en rimlig grad av säkerhet 

säkerställa att följande mål uppnås 

- att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet bedrivs 

- att det finns en tillförlitlig finansiell 

rapportering och information om 

verksamheten 

- att verksamheten följer och tillämpar lagar, 

föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 

god intern kontroll i kommunen. De innebär att kommunstyrelsen ansvarar 

för att ett övergripande system för den interna kontrollen upprättas, följs upp, 

utvärderas och utvecklas.  

Nämnderna och även kommunstyrelsen har ansvaret för den interna 

kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska återrapporters sina 

interna kontroller till kommunstyrelsen i samband med 

verksamhetsberättelserna. 

Kommunstyrelsen i sin tur ska sedan göra en utvärdering av kommunens 

interna kontroller. 
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BAS-nämnden beslutade 2017-01-26 om plan för internkontroll 2017. 

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, där 1 poäng är lägst och 16 högst. I planen 

anges vem som är ansvarig och att rapporteringen ska ske halvårsvis.  

Beslutsunderlag 

Plan för intern kontroll BAS 2017 

Redovisning av plan för intern kontroll BAS 2017 

Skickas till 

BAS Diarium 

Kommunstyrelsen 

Anna-Stina Fors Sjödin 

Inga-Lena Arkeflod 

Carina Westin 

Berit Fällström 

Christer Joald 

Veronica Olmenius  
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§ 84 Dnr BAS 2017/145 

Handlingsplan med förslag till åtgärder, budget 2017 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Nämnden beslutar att säga upp avtalet om 

sjukanmälningstjänsten sjuk/frisk för omförhandling i syfte 

att teckna ett nytt avtal utan de delar som avser konsultation 

till chefer av sjuksköterska vid företagshälsovården. 

 

2. Nämnden beslutar avseende glesare distribution av mat i ordinärt boende 

att invänta fortsatt beredning efter kostenhetens utredning.  

3. Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett slutligt förslag 

till avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Reservation 

Sara Seppälä (SD), Ann-Christine Näsholm (C), Anne-Marie Viberg (C) och 

Elisabeth Öhman (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Arbetet med detaljbudget 2017 har kantats av en mängd osäkerhet med 

anledning av det förväntade stora intäktsbortfallet i nämndens budget. Det är 

framförallt det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande 

barn (EKB) som träder i kraft den 1 juli 2017 som påverkar intäkterna.  

Att nämndens budget under flera år och framförallt under 2016 varit rejält 

”intäktsdopad” har varit väl känt men hur mycket dessa intäkter måste 

räknas ner blev inte klart förrän detaljbudet 2017 skulle fastställas. Ett 

omfattande arbete lagts ner på att anpassa kostnaderna för mottagande av 

ensamkommande barn där inrättande av placeringsformen stödboende samt 

avveckling av HVB på Bruksvägen varit en del.  

I budget 2017 har intäkterna från migrationsverket minskat med ca 27 mkr 

och kostnaderna för mottagande av EKB med 17 mkr vilket innebär ett tapp 

”netto” på ca 10 mkr. Totalt förväntas intäkter, utöver faktiska kostnader för 

HVB och stödboende, att under 2017 uppgå till ca 30 mkr. Fördelning av 
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dessa intäkter har i budget 2017 skett till samma verksamheter och med 

samma summa som tidigare förutom till BAS-gemensamt där i år endast en 

mindre summa fördelats. De verksamheter som fått del av dessa intäkter har 

alla en direkt koppling till asyl- och flyktingmottagandet. Exempel på sådana 

verksamheter, är utredning barn och unga, SFI, administration av 

återsökning, stöd vid bosättning, försörjningsstöd, tolkservice etc. 

 

Detaljbudget 2017 på verksamhetsnivå 

 

*HSL flyttat till BAS gemensamt 

Förslag till åtgärder 

Vid nämndens sammanträde den 30 mars presenterades en handlingsplan 

med konkreta åtgärder och utredningar i syfte att minska kostnaderna. De 

åtgärder och utredningar som nämnden i sitt beslut uppdrog till förvaltningen 

att arbeta vidare med, redovisas i bifogad handlingsplan. 

Utredningsuppdragen ska redovisas nämnden fortlöpande, dock senast vid 

sammanträdet den 18 september 2017.  

Till detta sammanträde den 18 september redovisas utredningsuppdragen: 

sjukanmälningstjänsten sjuk/frisk, glesare distribution av mat i ordinärt 

boende och avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. 

Yrkanden 

Ann-Christine Näsholm (C), Anne-Marie Viberg (C) och Elisabeth Öhman 

(KD) lämnar följande skriftliga yrkande: 

”Avtalet med Ådalshälsan sägs upp och att det ej ingås något nytt avtal. 

Detta för att det inte gett någon ekonomisk effekt”. 

 

Område Nettobudget 2015 Nettobudget 2016 Nettobudget 
2017 

BAS gemensamt 17 195   14 421 46 250 

Stöd, vård och omsorg (SVO)* 283 913 299 684 268 201 

Individ och familjeomsorg (IFO) 160 478 163 523 195 617 

Vuxenutbildning, integration och 
arbetsmarknad (VIA) 

22 911   22 584 26 953 

Generellt sparbeting (ej fördelat)      8 638 29 404 

Totalt (Nettoram) 484 497 491 574 507 617 
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Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Ann-Christine Näsholm (C) m.fl. yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall och avslag på 

punkt 1 av förvaltningens förslag och på bifall till Ann-Christine Näsholm 

(C) m.fl. ändringsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande 

meddelar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förlag till 

beslut. 

Ordförande meddelar vidare att proposition kommer ställas på bifall och 

avslag på förvaltningens övriga 2 förslag till beslut. Propositionsordningen 

godkänns. Ordförande meddelar att nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  

Handlingsplan med förslag till åtgärder, budget 2017 

Utredningsuppdrag sjukanmälningstjänsten sjuk/frisk, glesare distribution av 

mat i ordinärt boende och avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel 
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§ 85 Dnr BAS 2017/685 

Delårsrapport per den 31 augusti 2017, Bas-

förvaltningen  

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Delårsrapport per den 31 augusti 2017 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

2. Uppmärksamma KF på att intäkterna innevarande år minskar med 900,0 

tkr vid Träakademin pga. lågt elevunderlag vilket innebar att nämndens 

kostnad, efter viss anpassning, bedöms öka med 555,0 tkr 2017”. 

Ärendet 

En delårsrapport per den 31 augusti 2017 har upprättats och delges 

kommunstyrelsen den 19 september.  

Prognosen visar ett underskott på drygt 29 mkr, vilket är sämre än 

bedömningen i februari men något bättre än delår 1. Underskottet förklaras 

av att det inte gått att anpassa verksamheten efter ett betydande bortfall av 

intäkter mellan åren 2016 och 2017.  Skälet till detta är i huvudsak 

kostnadsökningar inom hemtjänst, placerade barn och personlig assistans, 

som var kända vid ingången till 2017. Tack vare ett överskott från den 

kommunala vuxenutbildningen och fler ensamkommande barn än beräknat, 

har underskottet inte ökat ytterligare.  

Vid BAS-nämndens sammanträde den 30 mars presenterades en 

handlingsplan med sammanlagt 29 konkreta åtgärder och utredningsuppdrag 

i syfte att minska kostnader i budget 2017. Av dessa är 17 utredningsuppdrag 

som redovisas nämnden fortlöpande.  

Vid sammanträdet den 27 april beslutade BAS-nämnden att minska 

kostnader för anställda inom Beredskapsavtalet (BEA). Samtidigt beslutades 

att föreslå kommunstyrelsen att avtalet med Mittuniversitetet, avseende 

programmet för möbel- och byggnadshantverk, sägs upp.  

BAS-nämnden beslutade den 1 juni att tjänsten som språkstödjare inte 

återbesätts, tjänsten som praktiksamordnare minskas till 0,5 tjänst från 2018-
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01-01, boendet med särskild service LSS i Prästmon avvecklas i september 

2017 och att en av två tjänster som flyktingsamordnare avvecklas från 2018-

01-01.  

Vid sammanträdet 2017-09-18 ska följande utredningsuppdrag redovisas: 

sjukanmälningstjänsten sjuk/frisk, minskade personalkostnader inom 

hemtjänst genom glesare matdistribution och avgifter för hälso- och sjukvård 

samt hjälpmedel. Återstående utredningsuppdrag redovisas vid 

sammanträdet i oktober. 

Det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer i de bedömningar som gjorts. 

Delårsbokslutet är därför behäftat med flera osäkerhetsfaktorer varav intäkter 

från migrationsverket, placeringar av barn samt kostnadsutvecklingen inom 

verksamheten personlig assistans är några sådana.  

Yrkande 

Jonne Norlin (S) lämnar följande skriftliga tilläggsyrkande. 

”Uppmärksamma KF på att intäkterna innevarande år minskar med 900,0 

tkr vid Träakademin pga. lågt elevunderlag vilket innebar att nämndens 

kostnad, efter viss anpassning, bedöms öka med 555,0 tkr 2017”. 

Porpositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall och avslag 

till förvaltningens förslag till beslut dvs. delårsrapport per den 31 augusti 

2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Porpositionsordningen 

godkänns. Ordförande meddelar att nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande meddelar vidare att proposition kommer ställas på bifall och 

avslag till sitt eget tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns. 

Ordförande meddelar att nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport per den 31 augusti 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 86 Dnr BAS 2017/10 

Revidering av delegationsordning för socialtjänst och 

angränsande områden 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Verksamhetschef får delegation att avge yttrande till förvaltningsrätten vid 

beslut om särskild avgift enligt 16 kap. 6a-6e §§ socialtjänstlagen.  

2. Retroaktiv rättelse av avgifter, om den enskilde har betalt för hög avgift på 

grund av felaktigheter från kommunens sida ska rättelse göras för aktuell 

period, dock högst ett (1) år tillbaka och om den enskilde lämnat felaktiga 

uppgifter eller på annat sätt orsakat felaktig avgift ska rättelse göras för 

aktuell period, dock högst tre (3) månader tillbaka, delegeras till 

handläggare. 

 

3. Retroaktiv rättelse för längre tidsperioder delegeras till administrativ chef. 

 

4. Beslut om samtycke till adoptionsförfarande får fortsätta enligt 6 kap. 14 § 

Socialtjänstlagen delegeras till socialsekreterare. 

 

5. Beslut om att neka samtycke till adoptionsförfarande får fortsätta enligt 6 

kap. 14 § Socialtjänstlagen delegeras till socialutskott. 

 

Ärendet 

Yttrande till förvaltningsrätt 

Kommunen kan åläggas att betala särskild avgift enligt 16 kap. 6a-6e §§ 

socialtjänstlagen för ej verkställda beslut. Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) ansöker om prövning av särskild avgift medan förvaltningsrätten 

beslutar om sanktionsavgiften. Kommunen har möjlighet att yttra sig till 

förvaltningsrätten. 

Förslag att verksamhetschef får delegation att avge yttrande till 

förvaltningsrätten. 

Retroaktiv rättelse av avgifter av taxor och avgifter inom omsorg om äldre 

och personer med funktionsnedsättning 

Om den enskilde har betalt för hög avgift på grund av felaktigheter från  
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kommunens sida ska rättelse göras för aktuell period, dock högst ett (1) år  

tillbaka.  

Om den enskilde lämnat felaktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat 

felaktig  

avgift ska rättelse göras för aktuell period, dock högst tre (3) månader  

tillbaka. Med aktuell period avses tidsperioden från senaste avgiftsbeslut. 

 

Förslag att beslut om retroaktiv rättelse av avgifter för angivna tidsperioder  

delegeras till handläggare. För längre tidsperioder föreslås att retroaktiv 

rättelse delegeras till administrativ chef. 

 

Beslut om samtycke respektive att neka samtycke till att adoptionsförfarande 

får fortsätta 

I nuvarande delegationsordning punkt 3.5 är beslut enligt 6 kap. 14 § 

Socialtjänstlagen om samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta 

delegerat till socialutskott. För att uppfylla kravet på skyndsamhet föreslås 

att sådant beslut delegeras till socialsekreterare. Enligt 10 kap. 4 § 

Socialtjänstlagen är delegationsrätten begränsad till utskottsnivå för beslut 

om att neka samtycke till adoptionsförfarande, därför föreslås att sådant 

beslut delegeras till socialutskott.  

 

Skickas till 

Carina Westin 

Inga-Lena Arkeflod 

Veronica Olmenius 

Berit Fällström 
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§ 87 Dnr BAS 2017/677 

Revidering av delegationsordning för allmänna och 

ekonomiska ärenden 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Verksamhetschef får delegation att avge yttrande till allmänna domstolar och 

allmänna förvaltningsdomstolar. 

Ärendet 

I delegationsordning för socialtjänst och angränsade områden regleras 

delegation för yttrande avseende sociallagstiftning och annan 

speciallagstiftning. 

Yttranden till allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar inom 

andra områden är för närvarande inte reglerat i delegationsordning. Därför 

föreslås att dessa yttranden delegeras till verksamhetschef. Allmänna 

domstolar är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Allmänna 

förvaltningsdomstolar är förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta 

förvaltningsdomstolen. 

Skickas till 

Anna-Stina Fors Sjödin 

Carina Westin 

Inga-Lena Arkeflod 

Veronica Olmenius 

Berit Fällström 

Christer Joald 
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§ 88 Dnr BAS 2017/407 

Yttrande på motion om barn placerade utanför 

kommunen 

Beslut 

Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande 

Avslå motionen 

Ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Sara Seppälä lämnat en motion till 

kommunfullmäktige. I motionen föreslås att uppdra till berörd nämnd att se 

över hur man kan lösa det så att de barn som placeras utanför kommunens 

gräns och som kommunen betalar för, placeras i kommunen istället. 

Dessutom att vidta de åtgärder som krävs för att de barn som placerats 

utanför kommunens gräns placeras i kommunen på ett sätt som är bra för den 

enskilde och bra för kommunen, ur ekonomisk synpunkt.  Motionen har 

lämnats till BAS-nämnden för yttrande.  

 

Förvaltningens yttrande 

Socialtjänstlagen är tydlig med att barn som placeras för samhällsvård, som 

huvudregel, bör placeras nära det egna hemmet. Detta kallas 

närhetsprincipen och är självklart något som basförvaltningen har att väga in 

i sin bedömning. 

Närhetsprincipen får dock inte användas om det kommer i konflikt med 

barnets vårdintresse. Barnets bästa måste därför alltid vara avgörande för om 

placeringen kan ske i närheten av det egna hemmet, eller inte. Avsteg från 

närhetsprincipen kan bli aktuellt vid behov av umgängesbegränsning eller 

hemlighållande av vistelseort, eller när barnets behov av trygghet motiverar 

det. Det kan också behövas då föräldrarna t.ex. till följd av psykisk störning 

eller missbruk kan befaras uppträda på ett sådant sätt att de stör barnets 

anpassning i det nya boendet.  Även när det gäller ungdomar med 

missbruksproblem kan avsteg från denna princip behöva göras. 
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Placeringen kan ske antingen i familjehem, konsulentstödda familjehem, 

hem för vård och boende (HVB-hem) eller vid statlig SIS-institution.  

Kommunen har ett upphandlat ramavtal gällande placeringar på hem för vård 

och boende (HVB), gemensamt med övriga kommuner i länet. Kommunen 

är skyldig att följa detta avtal vilket kan innebära att barnet placeras utanför 

kommungränsen om det är där det finns ett HVB-hem med rätt kompetens 

och inroktning. 

Sammanfattningsvis innebär detta att var barn placeras främst avgörs av 

barnets behov, familjehemmets kompetens och/eller tillgång på plats vid de 

olika placeringsalternativen. Att placera barn, enbart, eller med utgångspunkt 

från kommunal ekonomi eller arbetsmarknad är inte förenligt med 

socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 

Motion, KS 2016/642 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 89 Dnr BAS 2017/604 

Förändring i reglemente med riktlinjer för styrning och 

ledning   

Beslut 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande 

 

Ansvar för beslut enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassning överförs 

från Bas-nämnden till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

I kommunens reglemente med riktlinjer för styrning och ledning anges att 

ansvaret för beslut om bostadsanpassning ligger hos Bas-nämnden. 

Lag om bostadsanpassning har till ändamål att genom bidrag till anpassning 

av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt 

liv i eget boende. Lagen regelerar bostadsanpassningsbidrag som kan 

beviljas av kommunen för åtgärder för anpassning av bostadens fasta 

funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag 

lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara 

ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. 

I dagsläget bedöms behovet av bostadsanpassning av personal vid Bas-

förvaltningen och omformningen av anpassningen görs av personal vid 

samhällsavdelningen, där den byggnadstekniska kompetensen finns. Beslut 

om bostadsanpassningsbidrag tas av handläggare vid Bas-förvaltningen. 

För underlätta och effektvisera handläggningen i kommunen föreslås att 

ansvaret för beslut enligt Lag om (1992:1574) om bostadsanpassning 

överförs från Bas-nämnden till kommunstyrelsen. Samråd har skett med 

kommunledningsförvaltningen som ställer sig positivt till förslaget. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Peter Carlstedt, kommunchef 

Staffan Östman, avdelningschef samhällsavdelningen 

Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef BAS 
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§ 90 Dnr BAS 2017/601 

Utvecklingsprojekt ”Förbättrad dokumentation inom 

den sociala barn- och ungdomsvården” 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Nämnden ska delta i projektet ” Förbättrad dokumentation inom den sociala 

barn- och ungdomsvården”. 

Ärendet 

Bakgrund 

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medel till 

utvecklingsarbete med förbättrad dokumentation 2017-2018. Bakgrunden är 

den kartläggning regeringens nationella samordnare för den sociala barn- 

och ungdomsvården, Cecilia Grefve, genomfört i 52 kommuner som visar att 

socialsekreterare lägger en stor del av sin arbetstid på dokumentation. Det 

råder också osäkerhet kring vad och hur mycket som ska dokumenteras.  

Projektets upplägg och innehåll  

SKL inbjuder länets kommuner att delta i projektet. 

Det övergripande målet med projektet är att ta fram förslag på stöd och 

nationella kunskapsprodukter som kan förbättra och effektivisera 

dokumentationen i barn- och ungdomsärenden. SKL ska redovisa 

genomförda aktiviteter och erfarenheter i en slutrapport i maj 2018. 

Projektet kommer huvudsakligen innebära att deltagarna deltar vid fem- 

sexwebbsändningar under perioden maj 2017 - april 2018 samt att 

genomföra egna lokala eller regionala workshops däremellan. Både 

webbsändningar och workshops utgår från ett antal övningar kopplade till 

frågeställningarna i projektet. Fokus i övningarna är att försöka nå fram till 

en mer effektiv och ändamålsenlig dokumentation. Mellan webbsändningar 

och workshops prövar deltagarna att dokumentera enligt övningarna, i 

pågående ärenden. 
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Urval av deltagare och roller 

Varje deltagande kommun utser en kontaktperson. Kontaktpersonen bör vara 

arbetsledare, 1:e socialsekreterare, samordnare, ärendehandledare, mentor 

eller liknande.  

Deltagarna i projektet baseras på socialsekreterare som arbetar med att 

utreda, planera och/eller följa upp biståndsbedömda insatser (öppenvård 

och/eller placering). Totalt 30 personer per län erbjuds plats. Vilket innebär 

att det blir max 180 personer, inklusive kontaktpersonerna. Fördelningen av 

de 30 platserna i länet görs av den regionala utvecklingsledaren. 

Länens arbete samordnas av den regionala utvecklingsledaren eller 

motsvarande. 

Alla länets sju kommuner har anmält sitt intresse för att delta i projektet. 

Kramfors kommun avser att delta med två teamledare samt två handläggare 

från utredningsgruppen. 

Ekonomi och finansiering 

Deltagandet sker inom ramen för ordinarie arbetstid. 

Måluppfyllelse 

Projektet har som mål att nå fram till en mer effektiv och ändamålsenlig 

dokumentation vilket är tidsbesparande och därmed ger en bättre arbetsmiljö 

för socialsekreterarna. Det medför att Kramfors kommun på sikt blir en 

attraktivare arbetsgivare.  

Skickas till 

Ann-Katrin Eriksson 
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§ 91 Dnr BAS 2017/628 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej 

verkställda beslut då verkställighet avbrutits för    

kvartal 2 år 2017 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

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. 
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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.  

Måluppfyllelse 

 Tillgång till särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta 

skall motsvara kända behov 

 Äldre och funktionsnedsatta ska ha inflytande och vara delaktiga när 

insatser planeras 

 Stöd och insatser till familjer skall leda till att barn och unga, så långt 

det är möjligt, kan leva kvar i sin familj 

Beslutsunderlag 

Individrapporter 

Statistikrapport 

Skickas till 

Revisorer, individrapporter 

Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 92 Dnr BAS 2017/408 

Yttrande på motion gällande djur på kommunens 

äldreboenden 

Beslut 

Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande 

Punkt 1 i motionen ”att uppdra till berörd insats att se över möjligheterna 

med att införa djur på kommunens äldreboenden alternativt införa ett 

vårdhundteam eller liknande verksamhet så som det gjorts i Härnösand” ska 

avslås och att punkt 2 ”att uppdra till berörd insats att utreda över hur de 

boende på kommunens äldreboenden önskar angående att införa djur” och 

punkt 3 ”att uppdra till berörd att införa djur på de äldreboenden i 

kommunen som det går ” ska anses besvarade. 

Reservation 

Gunnel Nordin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Sara Seppälä lämnat en motion till 

kommunfullmäktige. I motionen föreslå att uppdra till berörd nämnd att se 

över möjligheterna att införa djur på kommunens boenden samt att utreda 

hur de boende önskar att det ska införas djur på äldreboenden. I motionen 

anges vikten av att ha djur på boenden. Motionen har lämnats till BAS-

nämnden för yttrande.  

Förvaltningens synpunkter 

Det finns ett ökat intresse i Sverige att anställa vårdhundsteam främst inom 

äldreomsorg. Hundarna sprider glädje och används för träning och 

rehabilitering. 

Inom äldreomsorgen i Kramfors finns det inte utbildade vårdhundsteam 

anställda idag och det finns för närvarande inga planer att införa det. 

Däremot finns det enheter där personalen tar med sig sina egna hundar till 

boendet. Det upplevs mycket positivt framförallt inom demensenheterna. Vi 

har också 2-3 katter som har flyttat in med sin matte eller husse på boendet 

och det finns även katter som bor på boendet och fungerar som ”huskatter”.  
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Under hösten kommer ett boende vara en praktikplats för ett vårdhundsteam. 

Hund och förare är under utbildning och ska göra sin praktik på ett boende. 

Under den tiden får vi möjlighet att ta del av vad ett vårdhundsteam kan 

bidra med för ökad kvalitet på särskilt boende. 

Yrkanden 

Jonne Norlin (S) yrkar på att punkt 1 ”att uppdra till berörd insats att se 

över möjligheterna med att införa djur på kommunens äldreboenden 

alternativt införa ett vårdhundteam eller liknande verksamhet så som det 

gjorts i Härnösand” i motionen ska avslås och att punkt 2 ”att uppdra till 

berörd insats att utreda över hur de boende på kommunens äldreboenden 

önskar angående att införa djur” och 3 ”att uppdra till berörd att införa djur 

på de äldreboenden i kommunen som det går ”ska anses besvarade. 

 

Anna Proos (M) Johanna Zidén (M), Ann-Christine Näsholm (C), Anne-

Marie Viberg (C) och Elisabeth Öhman (KD) lämnar följande skriftliga 

yrkande: 

Vi yrkar på att motionen ska anses vara besvarad i del två och tre. 

 

Gunnel Nordin (SD) yrkar bifall till motionen, 

Porpositionsordning 

Ordförande meddelar att porposition kommer att ställas på bifall till 

förvaltningens förslag, bifall till Jonne Norlin (S) och Anna Proos (M) m.fl. 

yrkande och bifall till Gunnel Nordins bifallsyrkande. Propositionsordningen 

godkänns. Ordförande meddelat att nämnden beslutar i enlighet med Jonne 

Norlins (S) och Anna Proos (M) m.fl. yrkande. 

Beslutsunderlag 

Motion Sara Seppälä, 2016-11-24 Dnr KS 2016/641 

Beslutet skickas till 

KS registrator 

Inga-Lena Arkeflod 
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§ 93 Dnr BAS 2017/679 

Svar på enkät från revisionen gällande grundläggande 

granskning 2017 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Svar på enkät gällande grundläggande granskning 2017 översänds till 

revisionen. 

Ärendet 

Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet. 

KPMG har som en del av grundläggande granskning fått i uppdrag att 

genomföra en enkät ställd till ledamöter i styrelse och nämnder. Frågorna 

utgör även underlag i samtalen vid revisionens träffar med respektive 

nämnd. 

Ordförande och vice ordförande ska träffa revisionen den 18 oktober. 

Revisionen vill att nämnden gemensamt besvarar enkäten innan 

mötet. Ordförande har förslag på svar på enkät. 

Revisionen önskar att vid mötet även ta upp följande punkter: 

o   Ekonomi – prognos för år 2017 och kommentarer till 2018 

o   Verksamhetsmål – prognos för måluppfyllnad 

o   Intern kontroll – resultat av 2017 års uppföljning 

o   Väsentliga händelser under året 

o   Nämndens riskbedömning av verksamheten 

o   Framtid (t ex förändrad lagstiftning eller annat som påverkar nämnden) 

o   Hur anpassas verksamheten till nya ersättningsnivåer för 

ensamkommande? 

o   Hur arbetar nämnden för att komma till rätta med ej verkställda beslut 

avseende kontaktpersoner och särskilda boende för äldre? 



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(42) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Enkätsvar 

Skickas till 

Revisionen 
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§ 94 Dnr BAS 2017/681 

Länsgemensam familjehemsvårdsorganisation 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Bistånds-, arbetsmarknads- och social servicenämnden ställer sig positiv till 

en länsgemensam familjehemsvårdsorganisation under förutsättning att ett 

slutligt förslag, på ett försvarbart sätt, kan anpassas till de kommuner som 

vill samverka. 

Ärendet 

På uppdrag av länets socialchefer har Kommunförbundet Västernorrland 

lämnat ett förslag på en länsgemensam familjehemsvårdsorganisation 

(Bilaga 1). Förslaget innebär att det inrättas en länsgemensam enhet för 

rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem, samt 

fungera som ett stöd till förstärkta familjehem. Enheten föreslås tillhöra 

Kommunförbundet och geografiskt förläggas till Härnösand. Kostnaden för 

verksamheten beräknas uppgå till drygt 13 mkr per år plus en startkostnad på 

350 tkr det första året. Det beslut som fattas är ett inriktningsbeslut om 

medverkan i en länsgemensam familjehemsorganisation. Slutligt beslut om 

medverkan och finansiering blir nästa steg. 

Bakgrund 

Under 2014 utformade länets socialchefer ett uppdrag till Kommunförbundet 

Västernorrland om att lämna ett förslag för en länsgemensam 

familjehemsorganisation. Uppdraget startades med en undersökning som 

FoU Västernorrland genomförde 2015. Den visade att kommunerna i länet 

upplever svårigheter att rekrytera nya och behålla erfarna familjehem samt 

att tillhandahålla relevant utbildning och fortbildning. Strategiskt arbete med 

marknadsföring, stöd och utbildning till familjehemmen får inte tillräckligt 

stort utrymme i den kommunala organisationen.  

 

En länsgemensam organisation som ansvarar för dessa arbetsuppgifter kan, 

enligt förslaget, ge både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster. 

Kvalitetsvinsterna räknas bli flera tillgängliga familjehem som är bättre 

rustade för sitt uppdrag med det placerade barnet. De ekonomiska vinsterna 

beräknas bli i form av minskat behov av konsulentstödda familjehem och 

enhetligare ersättningssystem. (Förutsättningar för en länsgemensam 
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familjehemsvård i Västernorrlands län, Victoria Skoog, 2015, ingår i bilaga 

1). 

 

Undersökningens resultat förankrades så väl hos länets IFO-chefer som 

socialchefer. Utifrån undersökningen gav länets socialchefer 

Kommunförbundet Västernorrland vidare i uppgift att under 2016 ta fram ett 

organisationsförslag för en verksamhet i gemensam regi. En arbetsgrupp 

med representanter från länets alla socialtjänster, samordnade av personal 

från Kommunförbundet arbetade fram ett förslag till organisation och en 

finansieringsmodell. En juridisk analys gjordes av en utomstående konsult. 

Arbetet har återkopplats löpande till socialcheferna för diskussion och vid 

behov förtydligande direktiv. 

 

Det förslaget som tagits fram innebär att det inrättas en länsgemensam enhet 

för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och jourhem, samt 

som ska fungera som ett stöd till förstärkta familjehem. Deltagande 

kommuner delar på kostnader och kan tillgodoräkna nyttan av verksamheten. 

För att tillgodose behovet av en neutral plattform för verksamheten, föreslås 

att enheten tillhör kommunförbundet och geografiskt förläggs till Härnösand.  

Enheten föreslås få en bemanning på 14 tjänster inklusive en 

verksamhetsledare. Kostnaden för verksamheten beräknas uppgå till drygt 13 

mkr per år plus en startkostnad på 350 tkr det första året. Förslaget innehåller 

en fördelning av kostnader per kommun viktat på andelen barn i 

befolkningen samt i vilken omfattning kommunen anlitar familjehem. 

Förslaget är beräknat på att alla länets kommuner deltar. Skulle inte så ske, 

måste förslaget skalas ner till deltagandes omfattning. 

Efter att socialcheferna erhållit organisationsförslaget, beslutade de att 

utifrån förslaget skulle respektive kommun göra en risk- och 

konsekvensanalys. En sammanställning av socialtjänsternas risk-och 

konsekvensanalys finns som bilaga 2. Sammanfattning av risk-och 

konsekvensanalyserna visar på behov av tydlighet i nästa steg i 

verksamhetsutformningen för att möta de största farhågorna som gäller bl.a. 

inom: 

- Struktur för arbetet, roller, rutiner, kommunikation, kvalitetssäkring, 

information samt gränsdragningar mellan organisationen och de kommunala 

verksamheterna.  

- Konkurrens om personal  

- Transparens i arbetet och i ekonomin för ökad tillit mellan ägarna 

- Vägledande närhetsprincipen för placeringar, likaså hög tillgänglighet för 

verksamheter.  
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- Uppdrag om enhetliga ersättningsnivåer för att minska konkurrens, måste 

in i uppdraget till verksamheten. 

- Tydligt avtala om konsekvenser om verksamheten inte uppfyller villkoren 

 

Riskanalyserna belyser behovet av vidareutveckling av 

organisationsförslaget och även avtalsformulering, vilket planeras som nästa 

steg efter nämndernas inriktningsbeslut om deltagande i en länsgemensam 

familjehemsorganisation.  

Nästa fas att planera och starta upp en verksamhet med ledning av en 

verksamhetsansvarig beräknas ta ca.1 år från beslutsdatumet och påverkas av 

omfattningen av kommunernas deltagande. 

Nuläge 

Sundsvalls och Timrå kommun har meddelat att de inte är intresserade av att 

medverka i en länsgemensam familjehemsvårdsorganisation. Ånge, Sollefteå 

och Örnsköldsvik har tagit beslut om att delta och Härnösand har ännu inte 

tagit något beslut. Trots att två kommuner inte längre är intresserade föreslås 

att BAS-nämnden i form av ett inriktningsbeslut ställer sig positiv till en 

länsgemensam familjehemsvårdsorganisation. Ett omarbetat förslag till 

organisationsförslag och nya kostnadsberäkningar behöver dock tas fram för 

att utröna om en sådan lösning är ekonomiskt försvarbar och möjlig. 

Situationen i Kramfors kommun 

Behovet av familjehem och att utreda dessa är fortfarande stort vid barn- och 

unga enheten. Familjehemsrekryterarens arbetssituation är ansträngd och för 

närvarande finns c:a 9 familjehem som inte är färdigutredda och behov av 

ytterligare nya familjehem till 6 barn. 

Familjehemsrekryteraren har överlämnat några utredningar till en konsult 

och teamledare för att utredningarna ska kunna genomföras så att beslut om 

stadigvarande placering kan fattas. Den höga arbetsbelastningen leder till 

svårigheter att handleda och utbilda befintliga familjehem, vilket det finns ett 

stort behov av för att kunna behålla kvalificerade familjehem.  

Ekonomi och finansiering 

Eftersom två kommuner inte längre är intresserade att ingå i en 

länsgemensam familjehemsvårdsorganisation har de ekonomiska 

förutsättningarna avsevärt förändrats, så några aktuella ekonomiska 

konsekvenser finns inte att redovisa. 
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Måluppfyllelse 

Ett deltagande i en länsgemensam familjehemsvårdsorganisation bedöms 

öka möjligheterna att rekrytera familjehem till barn och unga. Detta kan 

medföra bättre matchning mellan de ungas behov och utbudet av familjehem 

samt att placering vid institutioner i viss utsträckning kan undvikas. Detta 

ger bättre kvalitet på insatser och nöjdare brukare.  

Samråd 

Samråd har skett med kommunförbundet Västernorrland och länets 

kommuner. 

Beslutsunderlag 

Fördjupat underlag 

Organisationsförslag – Länsgemensam familjehemsvård 

 

Beslutet skickas till 

BAS Diarium 

Kommunförbundet Västernorrland 
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§ 95 Dnr BAS 2017/689 

Ansöka om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Ge vuxenutbildningen i uppdrag att hos myndigheten för yrkeshögskolan 

med utbildningsstart höstterminen 2018 och 2019, ansöka om att starta 

följande utbildningar Psykiatrispecialiserad 

undersköterska/vårdare/stödpedagog 40 veckor, Arbetsledare inom bygg- 

och anläggning 83 veckor och Butiksledare 30 veckor. 

Ärendet 

Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial utbildningsform, bidrar till att 

kompetensförsörja samhället genom att göra det möjligt för arbetsliv och 

individer att utveckla sin kompetens och synliggöra sina kvalifikationer. 

Yrkeshögskolan Höga Kusten (YHK) är idag huvudman och 

utbildningsanordnare för 3 pågående utbildningar, Arbetsledare inom bygg 

och anläggning, Specialiserad undersköterska inom Demensvård och 

Mätningstekniker. Utbildningarna söks med två års mellanrum och behovet 

av yrkeskompetensen är avgörande då Myh beviljar/avslår ansökan. 

Av de tre utbildningar beslutet berör är Arbetsledare ett omsök och de övriga 

är ”nya” utbildningar som inte bedrivits av YHK tidigare. 

Ekonomi och finansiering 

Utbildningarna bedrivs med statsbidrag för de beviljade utbildningarna. Bidragets 

storlek är schabloner/student och år. Myh beviljar endast två starter åt gången i de 

ansökta utbildningarna där intäkter och utgifter därefter budgeteras utifrån antal 

platser yrkeshögskolan totalt har. 

Måluppfyllelse 

Yrkeshögskoleutbildningar i Kramfors bidrar till att uppfylla målet av en 

attraktiv kommun att studera, leva och bo i. Alla utbildningar rekryterar 

nationellt och de studerande som flyttar till Kramfors under studietiden, 

bidrar också ekonomiskt, med dagligvaruhandel, hyra mm. 
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Skickas till 

Bodil Mattsson 
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§ 96 Dnr BAS 2017/92 

Förtroendemannadelegationer 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1 Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU daterad 2017-05-17. 

2. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-05-17. 

3. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-05-30. 

4. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-04-03. 

5. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad  2017-05-24. 

6. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-05-17 

7. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-05-17. 

8. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-05-19. 

9. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-05-10. 

10. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-05-10. 
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11. Beslut om att vistelseort inte skall röjas jämlikt 14 § 2st Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-05-10. 

12. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-05-19. 

13. Beslut om att vistelseort inte skall röjas jämlikt 14 § 2st Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-05-08. 

14. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-05-08. 

15. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens 

socialutskott, Sammanträdesprotokoll daterad 2017-08-16 

16. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens 

socialutskott, Sammanträdesprotokoll daterad 2017-06-20 

17. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens 

socialutskott, Sammanträdesprotokoll daterad 2017-06-01 

18. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-06-26 

19. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-06-23 

20. Angående upphörande av omedelbart omhändertagande 

enligt 9§ tredje stycket, Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-06-13. 
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§ 97 Dnr BAS 2017/93 

Tjänstemannadelegationer 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Beslutade bostadsanpassningsärenden perioden 2017-08-01-2017-08-31. 

2. Beslutade bostadsanpassningsärenden perioden 2017-07-01-2017-07-31 

3. Beslutade bostadsanpassningsärenden perioden 2017-06-01-2017-06-30 

4. Beslut med anledning av rapporterat missförhållande (lex Sarah) daterad 

2017-07-17. 

5. Beslut med anledning av rapporterat missförhållande (lex Sarah) daterad 

2017-07-11. 

6 Nya attestanter till attestlistan VIA 5st 

7. Nya attestanter till attestlistan IFO 13st 

8. Nya attestanter till attestlistan SVO 12st 

9. Nya attestanter till attestlistan ADM 1st 

10. Nya attestanter till attestlistan övriga 2st 

11. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, perioden 

2017-05-01 – 2017-07-31 

12. Delegationsbeslut, Ekonomiskt bistånd, familjerätt, förmedlings medel, 

IFO och övrigt bistånd perioden 2017-05-01 – 2017-07-31 

13. Delegationsbeslut, FN inkl. service, Service (FN) perioden  

2017-05-01 – 2017-07-31 

14. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB perioden 2017-05-01 – 2017-07-31  
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§ 98 Dnr BAS 2017/94 

Delgivningar  

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1,Läkemedelsverket, Beslut om avslut gällande rapport om olycka/tillbud 

med medicinskteknisk produkt, diarienummer 6.6.2-2017-51025 daterad 

2017-08-21. 

2. Inspektionen för vård och omsorg, tillsyn av ej verkställt beslut daterad 

2017-08-16. 

3. Förvaltningsrätten Härnösand, ansökan om omprövning- ogiltighet av 

avtal daterad 2017-07-20. 

4. Förvaltningsrätten Härnösand, föreläggande, 2017-07-21. 

5. Anbudinbjudan  

6. Startupphandling 

7: Skakrav, dnr KS 2016/636 daterad  2016-12-14 

8. Utvärderingsmodell, dnr KS 2016/636 

9. Kommunledningsförvaltningen, yttrande med anledning av föreläggande 

Mål 2797-17, dnr KS 2017/401 daterad 2017-07-24 

10. BAS- förvaltningen, avvikelserapportering. 

11. Anna-Karin Westin, Rapport om missförhållande eller risk för 

missförhållande, dnr 2017/619 daterad 2017-07-05. 

12. Inspektionen för vård och omsorg, tillsyn av ej verkställt beslut, dnr BAS 

2017/49 daterad 2017-07-06. 

13. Inspektionen för vård och omsorg, beslut, dnr BAS 2017/537 daterad 

2017-07-04. 
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14. Inspektionen för vård och omsorg, beslut, dnr BAS 2017/144 daterad 

2017-07-04. 

15. BAS-förvaltningen, Delegationsordning avseende allmänna och 

ekonomiska ärenden, dnr BAS 2016/265 daterad 2016-09-29. 

16. Ansökan om stöd ur allmänna arvsfonden till projekt, dnr 2017/564. 

17. Bilaga till Arvsfondsdelegationens beslut, sammanställning, dnr BAS 

2017/564 daterad 2017-03-10- 

18. Arvsfonden, budget till projekt daterad 2017-03-10. 

19. . Inspektionen för vård och omsorg, beslut, dnr BAS 2017/435 daterad 

2017-06-16. 

20. . Inspektionen för vård och omsorg, beslut, dnr BAS 2017/489 daterad 

2017-06-16. 

21. JO Riksdagens ombudsmän, beslut, Kritik mot Bistånds- 

arbetsmarknads- och socialaservicenämnden i Kramfors kommun för att inte 

ha verkställt domstols avgörande om umgänge med umgängesstöd, daterad 

2017-06-08. 

22. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2017-06-01. 

23. Socialstyrelsen, ekonomiskt bistånd 2017, avseende juni 

daterad 2017-07-03 

24. Socialstyrelsen, ekonomiskt bistånd 2017, avseende maj 

daterad 2017-06-16 

25. Socialstyrelsen, ekonomiskt bistånd 2017, avseende juli 

daterad 2017-08-09 

26. Niklas Andersson, socialsekreterare, avvikelserapport 

daterad 2017-08-24, Dnr 2017/706.  
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§ 99  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 99 i nämndens protokoll 2017-09-18 sidan 37 omfattas av sekretess. 
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§ 100  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 100 i nämndens protokoll 2017-09-18 sidan 38 omfattas av sekretess. 
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§ 101  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 101 i nämndens protokoll 2017-09-18 sidan 39 omfattas av sekretess. 
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§ 102  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 102 i nämndens protokoll 2017-09-18 sidan 40 omfattas av sekretess. 
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§ 103  

Initiativärende- Angående de 420 tkr som beviljats 

Kramfors kommun för Integration 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Avslå initiativärendet. 

Ärendet  

Elisabeth Öhman (KD) lyfter med utgångspunkt i kommunallagen 4 kap 17 § 

initiativrätt ett nytt ärende. 

Följande skriftliga förslag lämnas: 

Staten tillskjuter 420 000kr (195tkr förfaller vid årsskiftet). Kommunen får 

dessa utbetalt i år och 400 tkr nästa år 2018. Vi har 13 ungdomar i år som 

passerat 18-årsgränsen.  

Dessa pengar räcker inte längre än ≈ 3 månader på våra egna HVB-boenden 

(Fenix, Solsidan, Annexet m.fl.) om alla 13 ska få stanna. 

Men om vi låter HELA summan gå ner i kommunens beräknade underskott, kan 

vi då med hedern i behåll möta statens intention med de beviljade tillskotten? 

Egentligen skulle vi ju ha fått klara oss utan dessa extra pengar. 

Jag föreslår: 

1. Att man går in i varje enskilt fall och förbereder de unga om ev. flyttvång och 

tar hänsyn till skärskilt ömmande fall och låter dem stanna (några kanske gärna 

är beredda att flytta). 

2. ”Dammsuga” möjligheter till ”familjehem/ civila samhället ” att komma med 

kreativa lösningar. 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar avslag. 

Elisabeth Öhman (KD) yrkar bifall. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall om ärendet ska 

skickas på beredningen hos förvaltningen eller på bifall att besluta om 

ärendet vid sittande sammanträde. Propositionsordningen godkänns. 

Ordförande meddelar att nämnden beslutar att avgöra frågan vid sittande 

sammanträde. 

Vidare meddelar ordförande att proposition kommer ställas på bifall och 

avslag till Elisabeth Öhman (KD) initiativärende. Propositionsordningen 

godkänns. Ordförande meddelar att nämnden beslutar att avslå 

initiativärendet. 


