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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Jonne Norlin (S) Ordf.  
Ulla Olofsson (V), tjänstgörande ersättare 
Eva Lygdman (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Åsa Sjölander 
Patrik Melander (S) 
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Sara Seppälä (SD)  
 

Ej beslutande ersättare Karl-Erik Allström (S) 
Gunnel Nordin (SD) 
Matts Söderberg (L) 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Maria Hedman, kommunsekreterare 
Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef 
Börje Klintbo, verksamhetsutvecklare § 30 
Inga-Lena Arkeflod, enhetschef § 30 
Berit Fällström, administrativ chef § 30 
Carina Westin, verksamhetschef IFO § 30 
Veronica Olmenius, avdelningschef § 30 
Gahlin Björk Jessica, samordnare SAS § 30 
Christer Joald, verksamhetschef VIA § 30 
Jessica Gahlin Björk, samordnare SAS, § 30 
Lena Wälivaara, Tf enhetschef barn och unga, § 30 
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§ 30 Dnr BAS 2018/8 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information 

- Anna Jacobsson Lund, Kommunförbundet och Victoria Molin, 

projektledare för Familjehemsorganisationen informerar om 

Familjehemsorganisation. 

- Jessica Gahlin Björk, samordnare SAS, redovisning av statistik och 

avvikelser. 

- Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef BAS redovisar ekonomisk 

rapport. 

 - Börje Klintbo, verksamhetsutvecklare redovisar Statistik. 

- Christer Joald, verksamhetschef VIA informerar om VIA. 

- Beslut från KS- Intensifiera arbetet med budget i balans och 

tillsätta analys och omställningsgrupp  
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§ 31 Dnr BAS 2018/865 

Handlingsplan med förslag till åtgärder, budget 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

1. Tagit del av redovisning av Förslag till åtgärder med anledning av att 

bemanningssatsningen i äldreomsorgen upphör 2019 (utredningsuppdrag D), 

Beskriva förändrade behov av platser i särskilt boende SoL (psyk) samt i 

bostad med särskild service LSS, (utredningsuppdrag H), 

Arbetsmarknadsenhetens framtida dimensionering, hanteringen av 

extratjänster (utredningsuppdrag T) och Fördjupad analys av ökade behov 

inom socialtjänsten med koppling till asyl- och flyktingmottagande 

(utredningsuppdrag W). 

2. Uppdra till förvaltningschef att säga upp samarbetsavtal med 

Mittuniversitetet avseende högskoleutbildning i möbel- och 

byggnadshantverk. 

3. Avveckla Kramforshjärtat senast den 1 januari 2019. 

4. Godkänna förslag till reviderad tidsplan för åtgärder och utredningar i 

handlingsplanen. 

5. Översända utredningsuppdrag D och W till kommunstyrelsen för att 

komplettera muntlig rapport om hur anpassningsarbetet fortskrider och de 

utmaningar som ligger i detta arbete. 

6. Utreda förutsättningar för upphandling av extern matdistribution. 

Reservation 

Ann-Christine Näsholm (C), Anna Strandh Proos (C), Åsa Svensson (C), 

Annika Östman (C) Johanna Zidén (M) och Sara Seppälä (SD) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017 att med anledning av 

delårsbokslutet, uppdra till nämnderna att ta fram åtgärdsplaner i syfte att nå 
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en budget i balans. Differensen mellan kända behov och ram uppgår i budget 

2018 till ca 43 mkr, vilket framgår av VP med detaljbudget 2018.  

I syfte att nå ram har nämnden tagit fram en handlingsplan. I samband med 

budgetseminarium den 4 april redovisades de åtgärder nämnden har beslutat 

om och de antaganden förvaltningen gjort om ökade respektive minskade 

kostnader inför budget 2019.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 8 maj beslut om att uppmana 

BAS-nämnden att intensifiera sitt arbete med att vidta åtgärder för att uppnå 

en budget i balans för 2018 och 2019 (KS 2018/300). Vidare beslutades att 

intensifiera uppsikten över nämndernas verksamhet genom muntliga 

rapporter vid varje kommunstyrelsesammanträde.  

 

Prognos per den 30 april visar ett underskott om ca 33 mkr, vilken är ca 4 

mkr mer än prognosen per den 28 februari. Orsaken till det stora 

underskottet är i huvudsak kopplat till att kostnader inom socialtjänsten med 

koppling till asyl-och flyktingmottagande ligger kvar på en hög nivå och i 

vissa fall ökat. Försämringen i förhållande till februariprognosen beror i 

huvudsak på ökade kostnader för placerade barn, hemtjänstbehov som 

överstiger budget, stigande sjuklönekostnader inom SVO (trots sjunkande 

sjuktal) samt ökad kostnad för försörjningsstöd 

De åtgärder och utredningar som finns i handlingsplanen är långt ifrån 

tillräckliga för att nå tilldelad ram. Förvaltningen kommer självklart att 

fortsätta lägga förslag i syfte att nå ram Ett beslut om begränsningar vad 

gäller anställningar och inköp har fattats av förvaltningschef.  Bedömning är 

dock att det med nuvarande behovsutveckling inte är möjligt att nå ram vare 

sig 2018 eller 2019 utan att drastiskt försämra verksamhetens möjlighet att 

tillgodose bedömda behov, hantera utredningar skyndsamt och tillhandahålla 

en acceptabel arbetsmiljö.  

Ytterligare direktiv från nämnden om vägval och förändrad ambitionsnivå 

bedöms nödvändigt för det fortsatta arbetet. 

 

Förslag till åtgärder 

Till sammanträdet den 31 maj redovisas fyra nya utredningsuppdrag från 

handlingsplanen samt två förslag som tidigare behandlats av nämnd. Ingen 

av de nya utredningsuppdragen som redovisas innebär att kostnader kan 
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minska, snarare beskriver de nämndens utmaningar och tvingande behov 

som innebär kostnadsökningar.  

När det gäller Kramforshjärtat bifogas den utredning som tidigare 

presenterats. Det kan konstateras att antal asylsökande minskat och kommer 

att minska ytterligare fram till 2019. Med hänsyn till detta föreslår 

förvaltningen att nämnden omprövar sitt beslut om att behålla verksamheten. 

I det fall nämnden beslutar att verksamheten skall avvecklas kommer 

förvaltningen tillsammans med Krambo och lokalsamordnaren, se över 

alternativt användningsområde för lokalen.  

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars att pausa frågan om avtalet 

med Mittuniversitetet i avvaktan på eventuell effekt av vidare kontakter i 

ärendet. Ett möte med MIUN och viss mailkontakt på initiativ av 

kommunalrådet har genomförts sedan dess.  Ingen ny information eller nya 

uppdrag i frågan har nått förvaltningen. Förvaltningens bedömning framgår 

av tidigare utredning som bifogas ärendet och med hänvisning till 

uppmaningen, att intensifiera arbetet med att nå en budget i balans, lyfts 

frågan på nytt. Verksamheten bedrivs från ht -18 endast med två av tre 

inriktningar igång. 

Beslutade åtgärder 

Nedanstående åtgärder har nämnden, under 2018 beslutat att genomföra för 

att få en budget i balans. 

Åtgärd Effekt 2018  

 

1. Minska kostnader för utredning och/eller 

insatser inom hemtjänst, särskilt boende 

och dagverksamhet för äldre 

3 600,0 

2. Avveckla familjeteamet men överföra 

0,50 årsarbetare till den tjänst som svarar 

för socialtjänstens insatser i 

familjecentralen.  

   800,0 

3. Minska personalkostnader inom 

funktionshinderområdet 

1 500,0 
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Yttrande 

Ann-Christine Näsholm (C), Anna Strandh Proos (C), Åsa Svensson (C), 

Annika Östman (C) Johanna Zidén (M) och Sara Seppälä (SD) yttrar sig i 

ärendet. 

Yrkande 

Annika Östman (C) yrkar: ”att Kramfors Hjärtat avvecklas snarast möjligt”. 

Ann-Christine Näsholm (C), Anna Strandh Proos (C), Åsa Svensson (C), 

Johanna Zidén (M) och Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Annika Östman 

(C) yrkande. 

Ann-Christine Näsholm (C) yrkar: ”att utreda förutsättningar för 

upphandling av extern matdistribution”. 

Anna Strandh Proos (C), Åsa Svensson (C), Annika Östman (C) Johanna 

Zidén (M) och Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Ann-Christine Näsholm 

(C) yrkande. 

Johanna Zidén yrkar att: ”att återuppta utredningsuppdrag 

förutsättningar/konsekvenser av att tillämpa lagen om valfrihet (LOV)”. 

Ann-Christine Näsholm (C), Anna Strandh Proos (C), Åsa Svensson (C) och 

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Johanna Zidén (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på en beslutspunkt i 

taget. Propositionsordningen godkänns. 

Beslutspunkt 1. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på förvaltningens 

förslag till beslut. Efter ställd proposition finner ordförande att BAS-

nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

4. Minska kostnader för hemsjukvård 

inklusive hjälpmedel och 

inkontinensprodukter 

1 000,0 

5. Avveckla tjänst som integrationsstrateg.     400,0 

SUMMA 7 300,0 
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Beslutspunkt 2. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på förvaltningens 

förslag till beslut. Efter ställd proposition finner ordförande att BAS-

nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutspunkt 3. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas bifall på förvaltningens 

förslag till beslut och bifall till Annika Östmans (C) yrkande. Efter ställd 

proposition finner ordförande att BAS-nämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutspunkt 4. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på förvaltningens 

förslag till beslut. Efter ställd proposition finner ordförande att BAS-

nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutspunkt 5. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på förvaltningens 

förslag till beslut. Efter ställd proposition finner ordförande att BAS-

nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut gällande Johanna Zidén (M) yrkande. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

förvaltningens förslag till beslut och bifall till Johanna Zidén (M) yrkande. 

Efter ställd proposition finner ordförande att BAS-nämnden beslutar i 

enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut gällande Ann-Christin Näsholm (C) yrkande. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

förvaltningens förslag till beslut och bifall till Ann-Christin Näsholm (C) 

yrkande. Efter ställd proposition finner ordförande att BAS-nämnden 

beslutar i enlighet Ann-Christin Näsholm (C) yrkande. 

Beslutsunderlag  

Handlingsplan budget 2018, 2018-05-31 

Utredningsuppdrag D, Utredningsuppdrag D: Förslag till åtgärder med 

anledning av att bemanningssatsningen i äldreomsorgen upphör 2019. 

Utredningsuppdrag H, Beskriva förändrade behov av platser i särskilt boende 

SoL (psyk) samt i bostad med särskild service LSS 
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Utredningsuppdrag T, Arbetsmarknadsenhetens framtida dimensionering, 

hanteringen av extratjänster 

Utredningsuppdrag W, Fördjupad analys av ökade behov inom socialtjänsten 

med koppling till asyl- och flyktingmottagande 

Utredning Åtgärd 10 och 11: Avveckla Kramforshjärtat samt samordna 

tjänst som flyktingsamordnare och integrationsstrateg 

Utredning Åtgärd 12: Avtal med Mittuniversitetet avseende programmet för 

möbel och byggnadsverk, Träakademien 
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§ 32 Dnr BAS 2018/160 

Synpunkter på revisionsrapport Grundläggande 

granskning – Bistånds-, arbetsmarknad- och sociala 

servicenämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Avge nedanstående svar till kommunens revisorer 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av revisionen genomfört en grundläggande 

granskning av nämnden enligt kommunallagen. Grundläggande granskning 

ska genomföras varje år och är till sin karaktär en löpande insamling av fakta 

och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma om nämnden 

skapat förutsättning för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll. 

Revisionen önskar BAS-nämndens synpunkter på redovisade slutsatser 

senast 21 juni 2018. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som 

ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 

Målstyrning 

BAS-nämndens mål är i linje med de kommunövergripande målen och 

indikatorerna.  Indikatorerna bör följas upp under året så att måluppfyllande 

årgärder kan vidtas. Om detta inte är möjligt bör nämnden få en strukturerad 

uppföljning av statusen för genomförda aktiviteteter tillsammans med en 

bedömning om dessa är tillräckliga för att nå nämndens och de 

kommunövregripande målen. Nämnden rekommenderas att utarbeta metoder 

för uppföljning indikatorer och uppdrag. 

Nämndens synpunkter 

Nämnden har valt att i huvudsak använda indikatorer som följs genom 

nationella mätningar. Anledningen till det valet är att man får möjlighet att, 

förutom att följa egna resultat, även jämföra resultat med andra kommuner. 
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Dessa indikatorer mäts en gång per år och kan därför endast redovisas i 

verksamhetsberättelsen. 

Uppföljning av hur arbetet fortlöper med de uppdrag som förvaltningschefen 

lämnat till verksamhetschefer sker vid del och helårsbokslut. I de fall 

uppdragen har en direkt koppling till nämndens mål framgår det av 

redovisningen. Med en ny modul för verksamhetsplanering i 

beslutsstödssystemet Hypergene är förhoppningen att rapporter som visar på 

hur uppdragen genomförts ska kunna användas som bilaga till del- och 

helårsbokslut. 

Ekonomistyrning 

I rapporten framgår att antagna handlingsplaner inte är tillräckliga för att 

klara innevarande års budget (2017) och enligt uppgift inte heller nästa 

budgetår. Det uttrycks en oro för bristande budgetföljsamhet. Nämnden 

rekommenderas att förstärka arbetet mot en ekonomi i balans. 

Nämndens synpunkter 

Med anledning av det ekonomiskt pressade läge, som i huvudsak orsakades 

av kraftigt minskade intäkter från migrationsverket, uppmärksammades 

kommunfullmäktige och revisorer på nämndens situation, BAS 2016/911 

18§. Efter en sent beslutad tilläggsbudget uppvisar nämnden för 2017 ett 

resultat på -416 tkr vilket torde innebära att fullmäktige tagit hänsyn till 

nämndens situation.  

Under 2018 ska nämnden ta ställning till 15 åtgärder och 24 

utredningsuppdrag för att få en budget i balans. Nya åtgärder hanteras 

fortlöpande.  Nämnden har hos kommunfullmäktige begärt en utökad ram 

för 2018 med hänsyn till svårigheten att tillgodose kända behov inom 

tilldelad ram, BAS 2017/865 15 §. Skall ytterligare åtgärder vidtas kommer 

detta att påverka rättsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö negativt. Nämndens 

ordförande har själv och via sin förvaltning framfört synpunkter om att 

budgetprocessen, i högre utsträckning än i dag, behöver ta hänsyn till 

faktiska behovsförändringar i medborgarnas behov. 

Uppföljning av intern kontroll 

Det bedöms att nämnden har ett system för att följa upp den interna 

kontrollen. Det föreslås några förbättringsområden att arbeta vidare med. En 

riskbedömning som omfattar all verksamhet bör göras och nämnden bör 

överväga att utgå från arbetsprocessen och identifiera vilka kontrollmoment 
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som finns för att säkerställa detta. Nämnden bör i den årliga rapporten göra 

en bedömning baserad på den uppföljning som är gjord om den interna 

kontrollen är effektiv eller inte. 

Nämndens synpunkter 

Nämnden kommer att succesivt att utveckla arbetet med en effektiv intern 

kontroll. I detta arbete ska utvidgad riskbedömning och bedömning av 

uppföljningar ingå. 

Ekonomi och Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning förutsätter en effektiv intern kontroll vilket 

inkluderar en budget i balans. Nämndens styrning, kontroll och uppföljning 

är i den meningen en förutsättning för måluppfyllelse. 

Samråd 

Rapporten och nämndens svar har delgivits förvaltningens samverkansgrupp. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning – BAS-nämnden” 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr BAS 2018/362 

Gemensam familjehemsorganisation 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden 

Beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att överföra uppgifter i form av 

rekrytering, screening, utbildning samt stöd av familjehem och jourhem till 

en gemensam familjehemsorganisation inom ramen för kommunförbundet 

Västernorrlands verksamhet. 

Ärendet 

På uppdrag av länets socialchefer lämnade Kommunförbundet 

Västernorrland 2017 ett förslag på en länsgemensam 

familjehemsvårdsorganisation. Förslaget innebar att det inrättas en 

länsgemensam enhet för rekrytering, screening, utbildning och stöd av 

familjehem och jourhem. Organisationen skall vidare rekrytera och ge stöd 

och handledning till så kallade förstärkta familjehem. 

Bistånds-, arbetsmarknads- och social servicenämnden beslutade 2017-09-18 

att ställa sig positiv till en länsgemensam familjehemsorganisation men 

avvaktar med slutligt ställningstagande tills ett mer detaljerat förslag till 

organisation och kostnader presenteras.  

Det nya förslaget innebär att det inrättas en länsgemensam enhet som 

ansvarar för rekrytering, screening och utbildning av familjehem och 

jourhem, samt fungerar som stöd till familjehem. I förslaget ingår även att 

rekrytera och ge stöd och handledning till så kallade förstärkta familjehem. 

Deltagande kommuner, såvitt förvaltningen vet idag, är Ånge, Härnösand, 

Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Enheten förläggs organisatoriskt till 

Kommunförbundet, och geografiskt till Härnösand. Kostnaden för 

verksamheten uppgår totalt till ca 6 390 tkr per år, med en tillkommande 

startkostnad för första året på 250 000 kronor. Personalen ska bestå av 7.0 

tjänster inklusive 1.0 chef. 



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Varje kommun tecknar ett eget avtal med den länsgemensamma 

organisationen. Det innebär att någon kommun kan välja att lämna 

organisationen medan de andra väljer att stanna kvar. Avtalen är femåriga 

med ett års uppsägningstid. Detta upplägg erbjuder en stabilitet och en 

tidsram för att anpassa organisationen till eventuellt förändrade 

förutsättningar. 

Alla kommuner delar på de familjehem som finns tillgängliga, och 

rekryteringen av nya sker till alla kommunerna gemensamt. Deltagande 

kommuner förbinder sig att överlåta kontaktuppgifter och andra uppgifter 

om befintliga familjehem där möjlighet till placering finns. Detta gäller både 

familjehem och jourhem.  

Kostnaden för verksamheten fördelas mellan kommunerna proportionellt till 

deras storlek och i hur hög utsträckning de använder verksamheten. Det 

innebär att hälften av kostnaden fördelas utifrån antalet barn 0-18 år i 

kommunerna föregående år och resterande kostnad fördelas utifrån 

kommunernas uppskattade behov. 

Situationen i Kramfors kommun 

För närvarande har en 0,6 familjehemssekreterare huvudansvar 

för rekryteringen av familjehem. Annonsering sker ibland men för det mesta 

sker nyrekrytering genom tips på presumtiva familjehem. När barn i behov 

av familjehemsplacering har alltför stora behov uppstår svårigheter att 

rekrytera familjehem varför det blir nödvändigt att köpa så kallade 

konsulentstödda familjehem till motsvarande kostnad som en HVB-

placering. När familjehemsintervjuer utförs tar familjehemssekreteraren med 

någon av kollegorna, som har möjlighet.  

35 familjehem har i dagsläget pågående uppdrag inklusive nätverkshem och 

jourhem. Vi har ca 64 familjehem aktuella i vårt resursregister totalt. Det är 

alltså nästan 30 hem som inte har pågående uppdrag idag. Detta beror dels på 

att resursregistret inte är rensat samt att en del av hemmen kan tänka sig 

andra uppdrag, ex som kontaktfamilj. 

Uppgifter 11/4-18: 50 barn/unga placerade i familjehem, jourhem, 

nätverkshem. Varav 8 är EKB. 

Utöver dessa barn finns 18 barn/unga placerade i konsulentstödda 

familjehem. Varav 3 är EKB. 

Kostnad för familjehemssekreterare: 37 100:/mån i heltidslön. Skall tas 

gånger 0.6 + PO-påslag. Årskostnad 380 000 kr + kostnad för medföljande 
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vid intervjuer. Familjehemssekreterartjänsten kan ej avvecklas i och med den 

gemensamma familjehemsorganisationen med anledning av att varje 

kommun har kvar ansvaret för utredning och matchning av familjehem och 

aktuellt barn. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för Kramfors första året blir 1 268 980 kr inklusive del av 

startkostnad. Följande år 1 168 980 kr per år. 

Utgångspunkten är att kostnaderna ska rymmas inom budgetram genom att 

främst minska/upphöra att köpa konsulentstödda familjehem och istället 

kunna hitta lämpliga familjehem genom den gemensamma 

familjehemsorganisationen. Kostnad för köp av konsulentstödda familjehem 

april 2018 är 1 431 032 kr.  

   

Måluppfyllelse 

Kommunövergripande mål: 

 Nöjda medborgare och kunder 

Många av familjehemmen är kommunmedborgare och genom en 

gemensam familjehemsorganisation ges större möjlighet för dem att få 

utbildning och stöd. 

 God kvalitet 

Målet med den gemensamma familjehemsorganisationen är en likvärdig 

familjehemsvård i länet som håller hög kvalitet. Detta ska ske genom 

att: 

-lämpliga familjehem finns i tillräckligt stor utsträckning 

-familjehemmen får stöd och kompetensutveckling på ett sådant sätt att 

de klarar av utmaningar och känner sig trygga i sin situation 

-placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling förbättras 

-antalet sammanbrott där orsakerna kan antas bero på bristande  

förutsättningar hos familjehemmen att genomföra sitt uppdrag minskar 

  Attraktiv arbetsgivare 

Socialsekreterarnas arbetssituation förbättras i och med att familjehem 

ges mer stöd och utbildning och därmed gynnas även de placerade 

barnen, som socialsekreterarna har ansvaret för. 
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 God ekonomisk hushållning 

Ett av målen med den gemensamma familjehemsorganisationen är att 

driva förstärkt familjehemsvård. Avsikten är att BAS-nämnden 

därigenom kan ersätta köp av dyra konsulentledda familjehem med 

familjehemsorganisationens förstärkta familjehem. 

Samråd 

Kommunförbundet Västernorrland och berörda kommuner i länet. 

Beslutsunderlag 

Underlag till beslut om deltagande i en gemensam familjehemsorganisation, 

2018-04-03 

Organisationsförslag – Länsgemensam familjehemsvård Kommunförbundet 

Västernorrland, februari 2017 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunförbundet Västernorrland 
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§ 34 Dnr BAS 2018/497 

Fyllnadsval av ledamot till VIA-beredningen 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Johanna Zidén (M) väljs till ledamot i VIA beredningen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 60 att entlediga Anna Strandh 

Proos (M) som ledamot i VIA-beredningen. Nämnden har att utse en 

ersättare. 

Yttrande 

Anna Strandh Proos (M) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande  

Anna Strandh Proos (M) yrkar att nämnden väljer Johanna Zidén (M) till 

ledamot i VIA beredningen. 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) avsägelse 2018-04-23. 
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§ 35 Dnr BAS 2018/431 

Fördjupad budgetprognos per den 30 april 2018, Bas-

förvaltningen  

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Budgetutfallsprognos per den 30 april 2018 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Ärendet 

En budgetutfallsprognos per den 30 april 2018 har upprättats och delgivits 

kommunledningsförvaltningen den 22 maj.  

Prognosen visar ett underskott om ca 33 mkr, vilken är ca 4 mkr mer än 

prognosen per den 28 februari. Orsaken till det stora underskottet är i 

huvudsak kopplat till att kostnader inom socialtjänsten med koppling till 

asyl-och flyktingmottagande ligger kvar på en hög nivå och i vissa fall ökat.  

Trots att intäkterna från skolverket och migrationsverket för 2018 bedöms bli 

högre än vad som budgeterats innebär helårseffekt av nytt ersättningssystem 

för ensamkommande barn (EKB) att intäkterna minskat med 46 mkr mellan 

åren 2017 och 2018 (bedömd helårseffekt). Sammantaget innebär detta att 

HVB och stödverksamheten för EKB förvisso finansieras av den statliga 

dygnsersättningen men att det ”överskott” som tidigare kunnat användas för 

att hantera ökade behov av utredning och insatser med koppling till asyl- och 

flyktingmottagandet, inte längre finns att tillgå. 

Försämringen i förhållande till februariprognosen beror i huvudsak på ökade 

kostnader för placerade barn, hemtjänstbehov som överstiger budget, 

stigande sjuklönekostnader inom SVO (trots sjunkande sjuktal) samt ökad 

kostnad för försörjningsstöd.  

Det är både vanskligt och osäkert att dra slutsatser i en starkt behovsstyrd 

verksamhet. Prognosen är därför behäftad med flera osäkerhetsfaktorer varav 

behovsutvecklingen avseende placeringar, försörjningsstöd och hemtjänst 

samt möjligheten att rekrytera socionomer är några sådana.  
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Förvaltningen kommer självklart att fortsätta lägga förslag i syfte att nå ram 

och har efterfrågat politiska direktiv för det fortsatta arbetet.  Bedömning är 

dock att det, med nuvarande behovsutveckling, inte är möjligt att nå ram 

utan att drastiskt försämra verksamhetens möjlighet att tillgodose bedömda 

behov, hantera utredningar skyndsamt och tillhandahålla en acceptabel 

arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 

Rapport Prognos per den 30 april 2018, daterad 2018-05-21 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr BAS 2018/496 

Ersättningsboende för Hällgumsgatan 31 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

1. Avbryta projektering av ny gruppbostad i bottenvåningen på 

Krambos planerade hyresfastighet med hänvisning till de 

preliminära kostnader som redovisats i utredningen och de nya 

uppgifter om investeringsutrymme 2019 som redovisats muntligt vid 

sammanträdet. 

2. Uppdra till förvaltningschef att hos kommunens lokalsamordnare 

initiera projektering av en centralt placerad, helst fristående 

gruppbostad, i syfte att ersätta Hällgumsgatan 31. 

3. Redovisa ekonomiska konsekvenser för ny gruppbostad så snart en 

preliminär hyreskostnad har tagits fram. 

Ärendet  

”Plan för bostad med särskild service enligt LSS och SoL åren 2012 - 2017”, 

vilken upprättades 2012, konstaterar brister gällande tillgänglighet och 

lokalernas standard och utformning vid flertalet av våra grupp- och 

serviceboenden. Ett av dessa var Hällgumsgatan. Det som hänt sedan planen 

antogs är att två gruppboenden avvecklats och två nya tillkommit. Något 

som inte beskrevs i planen, men är av betydelse, är boendets geografiska 

placering. Ett centralt beläget gruppboende kan för många av de boende 

innebära betydligt förbättrade möjligheter till att kunna ta del av det som 

samhället har att erbjuda, ”kunna leva som andra” och ett mer utvecklande 

självständigt liv.  

 

Projektering för en ny gruppbostad som gör det möjligt att avveckla 

Hällgumsgatan 31 har pågått under flera år. Investeringsen har tagits upp 

som en del av investeringsutrymmet för Krambos nya hyreshus i centrala 

Kramfors. 
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 Av verksamhetsmässiga och kvalitetsmässiga skäl bör Hällgumsgatan 31 

snarast ersättas med en ny gruppbostad men med hänsyn till kommunens 

mycket svåra ekonomiska läge ser förvaltningen det inte som möjligt att 

föreslå en åtgärd som medför betydande kostnadsökningar.  Huruvida det är 

möjligt att hitta billigare alternativ har inte utretts. Det är också oklart om det 

i så fall skulle finnas något investeringsutrymme att genomföra en sådan 

projektering. Förvaltningen lämnar med hänsyn till ovanstående inget eget 

förslag till beslut.  

 

Om nämnden ser det tvunget att skjuta frågan om ersättningsboende på 

framtiden innebär det att de positiva effekter som beskrivs nedan inte 

kommer att uppnås. 

 

 En boendemiljö och tillgänglighet som motsvararar dagens krav och 

behov med bättre förutsättningar att kunna ta del av vad som erbjuds 

i samhället 

 Ett flexibelt boende där även personer som är rullstolsburna kan bo 

och välkomnas. 

 En påtagligt förbättrad fysisk arbetsmiljö för personalen. 

 Att vi kan verkställa ett beslut om bostad med särskild service där 

tillgänglighet är avgörande för ett erbjudande  

 

Ekonomi och finansiering 

Nämnden kommer vid beslut att gå vidare med denna projektering att få en 

ökad hyreskostnad på ca1 mkr. Nuvarande årshyra för gruppbostaden på 

Hällgumsgatan 31 är 365 000:- och den preliminära hyran är enligt Krambo 

1 350 000:- alternativt 1 560 000:- (beroende på investeringsbelopp).  

Hyresnivån för den enskilde på liknade gruppbostad i Härnösands kommun 

är ca 6000 kr/månad en hyra som bättre motsvarar faktiska hyresnivåer. På 

gruppbostaden Ringvägen 18 har den enskilde en hyra på 5400 kr/månad. 

Vid en hyresnivå på ca 6000 kr i månaden för den enskilde skulle detta 

innebära en hyresintäkt på 432 000 kr/år   

I utredningsuppdrag H Behov av bostad med särskild service inom LSS och 

SoL (psykiatri) 2018-2021 beskrivs att förvaltningen kommer att se över 

möjligheten att avveckla ett mindre gruppboende under 2019 i det fall nytt 
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gruppboende med 6 platser kan komma till stånd. Detta skulle i så fall skapa 

förutsättningar för att finansiera en högre hyreskostnad i nytt boende. 

Beslutsunderlag 

Rapport Ersättningsboende för Hällgumsgatan 31 

Beslutet skickas till 

Carina Vestin 
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§ 37 Dnr BAS 2018/453 

Fortlöpande anpassning/avveckling av insatser till EKB 

med hänvisning till antalet ensamkommande barn och 

unga (Utredningsuppdrag L) 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen  

Ärendet 

Rapporten beskriver hur verksamheten för ensamkommande barn anpassas 

med anledning av lägre mottagande och nya regelverk.  

Beslutsunderlag 

Rapport - Fortlöpande anpassning/avveckling av insatser till 

EKB med hänvisning till antal ensamkommande barn och 

unga 

Beslutet skicks till  

Carina Eriksson 
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§ 38 Dnr BAS 2018/10 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-05-22 

2. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-04-23. 

3. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden socialutskott, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-04-11. 

4. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2018-05-22.  

5. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2018-05-03  

6. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2018-04-11. 

7. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga daterad 2018-04-11. 

8. Upphörande av vård jämlikt 9 § 3st, lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2018-05-03. 

9. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-03-28. 
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§ 39 Dnr BAS 2018/9 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Nya attestanter till attestlistan IFO 5st 

2. Nya attestanter till attestlistan HS 2st 

3. Nya attestanter till attestlistan SVO 5st 

4. Nya attestanter till attestlistan FS 6st 

5. Nya attestanter till attestlistan VIA 3st 

6. Beslut om utökning av handkassa daterad 2018-03-28 

dnr BAS 2017/951. 

7. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB perioden 2018-03-01 – 2018-

04-30.  

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

2018-03-01 – 2018-04-30. 

9. Delegationsbeslut, Ekonomiskt bistånd, familjerätt, förmedlings 

medel, IFO och övrigt bistånd perioden 2018-03-01 – 2018-04-30. 

10. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, perioden 

2018-03-01 – 2018-04-30. 

11. Justerad organisation inom enheten barn och unga (enhetsnivå) 

daterad 2018-05-18 dnr BAS 2018/363. 
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§ 40 Dnr BAS 2018/7 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll, Uppföljning av plan 

för internkontroll 2017 daterad 2018-05-15 §70 dnr KS 2018/219. 

2. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, Avsägelse (M) 

ersättare i VIA-beredningen daterad 2018-04-23 §60 dnr KS 

2018/268. 

3. Inspektionen för vård och omsorg, Ärendet avslutas daterad 

2017-04-23 dnr BAS 2017/515. 

4. Kommunförbund Västernorrland, Verksamhetsberättelse 2017 

Social omsorg, vård och stöd FoU Västernorrland. 

5. Inspektionen för vård och omsorg, Ärendet avslutas daterad 

2017-04-05 dnr BAS 2017/175. 

6. Förskrivningsrätt tekniska hjälpmedel 2018-03-21 daterad 2018-

03-21 dnr BAS 2018/307. 

7. Förskrivningsrätt tekniska hjälpmedel 2018-04-16 daterad 2018-

04-16 dnr BAS 2018/307. 
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§ 41  

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 

§ 41 i nämndens protokoll 2018-05-31 omfattas av sekretess. 
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§ 42  

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 

§ 42 i nämndens protokoll 2018-05-31 omfattas av sekretess. 

 


