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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Jonne Norlin (S) Ordf.  
Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Åsa Sjölander (S) 
Patrik Melander (S) 
Jeanette Eriksson (S) 
Kjell Abrahamsson (S) 
Linda Wester (S) 
Åsa Svenson (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Johanna Zidén (M) 
Anna Strandh Proos (M) tjänstgörande ersättare 
Sara Seppälä (SD) 
Elisabeth Öhman (KD) tjänstgörande ersättare 
Ulla Olofsson (V) tjänstgörande ersättare §§ 104 -- 105 
Susanne Viklund (S)tjänstgörande ersättare §§ 106 --111 
 

Ej beslutande ersättare Mikael Henriksson (S) 
Eva-Lisa Sjöberg (S) 
Martin Böhlenius (S) 
Karl-Erik Allström (S) 
Liselotte Ölmerud (S) 
Gunnel Nordin (SD)  
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Övriga närvarande Tjänstemän 

Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef  
Maria Hedman, kommunsekreterare § 104 
Jonas Altin, kontorsvaktmästare § 104 
Börje Klintbo, verksamhetsutvecklare § 104 
Inga-Lena Arkeflod, enhetschef § 104 
Berit Fällström, administrativ chef § 104 
Carina Westin, verksamhetschef IFO § 104 
Veronica Olmenius, avdelningschef § 104 
Anna Böhlenius, MAR § 104  
Ingrid Klint, MAS § 104 
Per Söderström, projektledare § 104 
Joumana Abou Hammoud , integrationsstrateg § 104 
Carina Eriksson, enhetschef 
Christer Joald, verksamhetschef VIA § 104 
Mikael Stattin, verksamhetsutvecklare § 104 
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§ 104 Dnr BAS 2017/91 

Information 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information 

- Sara Lindgren, nämndsekreterare, Maria Hedman, 

kommunsekreterare och Jonas Altin, kontorsvaktmästare, informerar 

och utbildar nämnden i digital möteshantering. 

- Joumana Abou Hammoud, integrationsstrateg, informerar om 

asylläget. 

- Inga-Lena Arkeflod, enhetschef och Mikael Stattin, 

verksamhetsutvecklare, informerar om analys äldreomsorgens 

kostnader. 

- Per Söderström, projektledare, informerar om nya 

dataskyddsförordningen- GDPR som ersätter personuppgiftsalgen- 

PUL. 

- Ingrid Klint, medicinsk ansvarig sjuksköterska, informerar om 

statistikredovisning av avvikelser 

- Börje Klintbo, verksamhetsutvecklare, informerar och visar statistik. 

- Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef informerar om ekonomi. 
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§ 105 Dnr BAS 2017/145 

Handlingsplan med förslag till åtgärder, budget 2017 

 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Arbetssätt från ESF-projekt TRIA skall 

implementeras i BAS-förvaltningen inom befintlig 

budgetram. 

2. Inte teckna nytt avtal för sjukanmälningstjänsten 

sjuk/frisk. 

3. Inte återbesätta tjänsten som samordnare inom våld i 

nära relationer. 

4. Uppdra till förvaltningen att till nämnden den 7 

december redovisa ytterligare förslag i syfte att nå en 

budget i balans 2018. 

5. Tagit del av utredningen samt översända till kommunstyrelsen 

6.  Ge förvaltningen i uppdrag att räkna på kostnader/besparingar om 

Kramfors kommun inför LOV:en. 

7. Uppdra till förvaltningen att göra en genomlysning för att säkerställa 

att alla återsökbara medel verkligen återsöks (ex. LSS, 

migrationsverket). 

8. Uppdra till förvaltningen att undersöka hur digitalisering av 

försörjningsstöds ansökan skulle fungera i Kramfors, genom att titta 

på hur andra kommuner som använder detta gör och eventuella 

besparingar. 

 

Reservation 

Sara Seppälä (SD) reserverar sig i förmån till sitt eget yrkande. 

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

Elisabeth Öhman (KD) och Åsa Svenson (C) reserverar sig mot punkt 3. 
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Ärendet 

Arbetet med detaljbudget 2017 har kantats av en mängd osäkerhet med 

anledning av det 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. Ett omfattande 

arbete har 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. Kostnadsökningar inom 

flera av nämndens områden har försvårat budgetläget ytterligare. 

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 fastställdes i början av året. 

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 

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. 

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. För innevarande 

år har effekten av vidtagna åtgärder tagits med i bedömning som redovisats i 

delårsbokslut.  

Detaljbudget 2017 på verksamhetsnivå 

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 
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*HSL flyttat till BAS gemensamt 

 

Beräknad ekonomisk effekt för budgetår 2018 

Ekonomisk effekt av beslutade åtgärder uppgår 2018 till ca 7,6 mkr. 

Med den utökade ram som tilldelas BAS för 2018 och med hänsyn till 

det underskott som prognostiserats kan konstateras att dessa åtgärder 

inte räcker. Eftersom nettoramen 2018 utgår från samma intäkter som 

2017 kommer de kraftigt minskade intäkterna från ersättningssystemet 

EKB rendera ytterligare krav på åtgärder. Det är först när detaljbudget 

2018 är klar som det totala sparkravet kan fastställas. 

 

Förslag till åtgärder 

Till detta sammanträde den 26 oktober redovisas utredningsuppdragen 

bilkostnader inom BAS- förvaltningen och TRIA. Utöver vad som framgår 

av dessa rapporter menar förvaltningen att med hänvisning till läget måste 

tidigare avvisade förslag omprövas om en budget i balans skall kunna 

redovisas. 

1. Nämnden beslutade den 30 mars att ej gå vidare med förslag om att 

ta bort funktionen som samordnare för kommunens arbete mot Våld i 

nära relation (VINR). Ovanstående tjänst har spelat en mycket stor 

roll för att utveckla kommunens arbete inom detta område i flera 

förvaltningar. Det är helt klart att behovet av en samordnare inom 

detta område fortfarande finns, inte minst för att fortsätta utbilda 

samt stötta de aktiviteter och insatser som kommit igång.  

Tjänsten som samordnare för VINR kommer att bli vakant från den 1 

december. Samråd har skett med kommunstyrelseförvaltningen om 

att delar av samordnarens uppdrag kan hanteras av befintliga 

utvecklare inom jämställdhet och folkhälsa. HR chef och 

kommunchef ställer sig positiva till detta. Förvaltningen föreslår med 

hänsyn till det ekonomiska läget att tjänsten som samordnare för 

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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VINR inte återbesätts. Att inrätta eller ta bort tjänster är enligt 

delegationsordningen inget politiskt beslut men då denna åtgärd kan 

ses som en ambitionssänkning och/alternativt flytt av ansvar från 

Basnämnden till kommunstyrelsen önskar förvaltningen att nämnden 

tar ställning till förslaget. 

2. Nämnden beslutade den 18 september att sjukanmälningsverktyget 

Sjuk& frisk skall sägas upp för omförhandling i syfte att förlänga 

grundavtalet. Avtalet har sagts upp i enlighet med detta men ännu 

inte hunnit omförhandlas. Förvaltningen föreslår trots tidigare 

bedömning men med hänsyn till det ekonomiska läget att avtalet inte 

tecknas för kommande år.  

3. Förvaltningen efterfrågar ett tydligt uppdrag från 

nämnden om att till den 7 december redovisa 

ytterligare förslag i syfte att nå en budget i balans 

2018. 

Yrkanden 

Jonne Norlin (S) yrkar att punkt 5 ska ändras till ”Tagit del av utredningen 

samt översända till kommunstyrelsen” 

 

Sara Seppälä (SD) lämnar följande skriftliga yrkande: 

”Sverigedemokraterna yrkar bifall på att sats 1, 2 och 4. Samt bifall till att 

nämnden tagit del av att sats 5. Vidare så yrkar Sverigedemokraterna bifall 

till alliansens yrkanden bortsett från yrkande om digitaliseringen. 

Sverigedemokraterna yrkar även följande; Att Kramforshjärtat avvecklas” 

 

Anna Strandh Proos (M) m.fl. lämnar följande skriftliga yrkande: 

”Att tjänsten som samordnare inom våld i nära relationer återbesätts så 

snart som möjligt, Trots ansträngt ekonomiskt läge i BAS-förvaltningen 

tycker hela alliansgruppen att detta inte är rätt väg att gå” 

 

Anna Strandh Proos (M) m.fl. lämnar följande skriftliga yrkande: 

”Vi yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att räkna på 

kostnader/besparingar om Kramfors kommun inför LOV:en” 
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Anna Strandh Proos (M) m.fl. lämnar följande skriftliga yrkande: 

”Vi yrkar på att förvaltningen gör en genomlysning för att säkerställa att 

alla återsökbara medel verkligen återsöks (ex. LSS, migrationsverket)” 

 

Anna Strandh Proos (M) m.fl. lämnar följande skriftliga yrkande: 

Vi yrkar på att förvaltningen undersöker hur digitalisering av 

försörjningsstöds ansökan skulle fungera i Kramfors, genom att titta på hur 

andra kommuner som använder detta gör och ev. besparingar.” 

Se bilaga. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall och avslag 

på punkt 1, punkt 2 och punkt 4 av förvaltningens förslag till beslut en och 

en. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar 

att bifalla förvaltningens förslag till beslut på punkt 1, 2 och 4. 

 

Vidare meddelar ordförande att proposition kommer att ställas bifall till 

förvaltningens förslag till beslut gällande punkt 3 och på bifall till Anna 

Strandh Proos (M) m.fl. ändringsyrkande gällande ”tjänsten som samordnare 

inom våld i nära relationer återbesätts”. Propositionsordningen godkänns. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till 

beslut. 

 

Ordförande Jonne Norlin (S) meddelar att proposition kommer att ställas på 

bifall och avslag på Jonnes Norlins (S) ändringsyrkande gällande punkt 5. 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar att 

bifalla Jonne Norlins (S) yrkande. 

 

Vidare meddelar ordförande att proposition kommer att ställas på bifall till 

förvaltningens förslag till beslut och på bifall till Anna Strandh Proos (M) 

m.fl. tilläggsyrkande gällande ”ge förvaltningen i uppdrag att räkna på 

kostnader/besparingar om Kramfors kommun inför LOV:en” 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar att 

bifalla Anna Strandh Proos (M) m.fl. tilläggsyrkande. 
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Vidare meddelar ordförande att proposition kommer att ställas bifall till 

förvaltningens förslag till beslut och på bifall till Anna Strandh Proos (M) 

m.fl. tilläggsyrkande gällande ”förvaltningen gör en genomlysning för att 

säkerställa att alla återsökbara medel verkligen återsöks (ex. LSS, 

migrationsverket)” Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att 

nämnden beslutar att bifalla Anna Strandh Proos (M) m.fl. yrkande. 

 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas bifall till 

förvaltningens förslag till beslut och på bifall till Anna Strandh Proos (M) 

m.fl. tilläggsyrkande gällande ”Förvaltningen undersöker hur digitalisering 

av försörjningsstöds ansökan skulle fungera i Kramfors, genom att titta på 

hur andra kommuner som använder detta gör och ev. besparingar.” 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att nämnden beslutar att 

bifalla Anna Strandh Proos (M) m.fl. yrkande. 

 

Sist meddelar ordförande att proposition kommer att ställas bifall och avslag 

till Sara Seppälä (SD) tilläggsyrkande gällande att ”Kramfors hjärtat 

avvecklas”. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att 

nämnden beslutar att avslå Sara Seppäläs (SD) tilläggsyrkande. 

 

Beslutsunderlag  

Handlingsplan med förslag till åtgärder, budget 2017, reviderad 

Utredningsuppdrag bilkostnader inom BAS- förvaltningen och TRIA. 
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§ 106 Dnr BAS 2017/735 

Ansökan om kommunalt bidrag, Adoptionscentrum 

Västernorrland 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Ge avslag på ansökan om bidrag 

Ärendet 

Adoptionscentrum Västernorrland har kommit in med en ansökan om 

kommunbidrag på 5 000 kronor för att utveckla det ideella arbetet bland 

adoptivfamiljer i Kramfors. Det avser verksamhetsåret 2018. 

 

Föreningen är en politisk obunden ideell organisation med syfte att förmedla 

Internationella adoptioner för sina medlemmars räkning.  

Föreningen har tidigare ansökt om bidrag för sin verksamhet, år 2009 – 2016 

och har vid samtliga tillfällen fått avslag på sin ansökan. 

Ekonomi och finansiering 

Bas-förvaltningen har inga budgeterade medel för dessa bidrag. Det innebär 

att ett beslut om att bevilja ett bidrag kommer att ligga utanför den 

budgeterade ramen för budget 2017. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag, Adoptionscentrum Västernorrland, 2017-08-22 samt 

deras dokument som beskriver verksamheten.  

Beslutet skickas till 

Jill Arkeflod, BAS 

Kommunstyrelsen 

Adoptionscentrum Västernorrland 
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§ 107 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 2017-09-12. 

2. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-09-12. 

3. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-09-20. 

4. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-09-15. 

15. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens 

socialutskott, Sammanträdesprotokoll daterad 2017-10-18 

16. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens 

socialutskott, Sammanträdesprotokoll daterad 2017-10-10 

17. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens 

socialutskott, Sammanträdesprotokoll daterad 2017-09-19 

18. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens 

socialutskott, Sammanträdesprotokoll daterad 2017-09-14 
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§ 108 Dnr BAS 2017/93 

Tjänstemannadelegationer 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Beslutade bostadsanpassningsärenden perioden 2017-09-01-2017-08-30. 

2. Nya attestanter till attestlistan HS 1st 

7. Nya attestanter till attestlistan IFO 4st 

8. Nya attestanter till attestlistan SVO 4st 

11. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, perioden 

2017-09-01 – 2017-09-30. 

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

IFO och övrigt bistånd perioden 2017-09-01 – 2017-09-30. 

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

2017-09-01 – 2017-09-30. 

14. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB perioden 2017-09-01 – 2017-09-30.  
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§ 109 Dnr BAS 2017/94 

Delgivningar  

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

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

2017-10-11. 

2.Arvsfondsdelegationsenheten,  Ansökan om stöd ut Allmänna arvsfonden 

för Anpassad IT i daglig verksamhet- mer att ”leva som andra” daterad 

2017-09-27 

3. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, Svar på motionen 

Hyresgaranti eller likvärdiga stödformer för unga samt personer med 

psykosociala problem, Dnr KS 2017/15, § 114 daterad 2017-09-25. 

4. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2017-09-18. 

5. Socialstyrelsen, ekonomiskt bistånd 2017, avseende 

september daterad 2017-10-11 

 



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(16) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 110 i nämndens protokoll 2017-10-26 sida 16 omfattas av 

sekretess. 


