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§ 67 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 

 Helen Flodin, enhetschef, Ninni Stattin, skyddsombud och Anna 

Byström, systemförvaltare BAS, informerar om hälsosam 

schemaläggning. 

 Christer Joald, verksamhetschef VIA, informerar om extratjänster. 

 Berit Fällström, administrativ chef, redovisar statistik. 

 Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef, redovisar ekonomi och 

informerar om ny styrmodell. 
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§ 68 Dnr BAS 2018/932 

Verkställande av bidrag till pensionärs- och 

handikappföreningar 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds-, arbetsmarknads- och social servicenämnden 

Beslut 

1. Uppdra till BAS-förvaltningens administrativa avdelning att årligen 

verkställa stöd till pensionär- och handikappföreningar utifrån 

gällande riktlinjer så länge den totala summan inte överstiger 

budgeterade medel eller avviker från reglerna i allmänna 

bestämmelser. 

2. Avslå lokalkostnadsbidrag där föreningen inte uppfyller definitionen 

av 1:a handskontrakt. 

3. Revidera Delegationsordningen avseende allmänna och ekonomiska 

ärenden under punkt, 2.18 med ”Beslut om utbetalning av 

pensionärs- och handikappbidrag” med delegation till 

Avdelningschef. 

Ärendet 

I reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder (KS 2018/316) 

ansvarar BAS-nämnden (Välfärdsnämnden) för föreningsbidrag till 

handikapp- och pensionärsorganisationer. 

Budget för bidrag fastställs på områdesnivå genom verksamhetsplan. I den 

ingår medlen för bidrag på BAS-förvaltningen gemensamt, administrativa 

avdelningen och är på totalt 248 000 kronor för 2018. 

Det är många villkor i allmänna bestämmelser (punkt 6 i riktlinjen för 

Kommunala bidrag till ideella föreningar, KS 2017/292) som ska vara 

uppfyllda innan bidrag kan ges. För att kunna ge en motivering till eventuellt 

avslag behöver var förenings ansökan hanteras enskilt med ett eget 

beslutsmeddelande. Dessa villkor fanns inte i tidigare styrdokument och 

därför hanterades alla ansökningar tillsammans i en tjänsteskrivelse för 

pensionärsföreningar och en för handikappföreningar.  
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Det är många föreningar som ansöker och det innebär att nämnden får många 

ärenden att hantera om beslutet ligger där. För att göra handläggningen 

enklare för stöd till pensionär- och handikappföreningar är förslaget att 

uppdra till BAS-förvaltningens administrativa avdelning att verkställa 

bidragen och att revidera delegationsordningen med avdelningschef som 

delegat för beslutet. Besluten ska fattas utifrån gällande riktlinjer och så 

länge den totala summan inte överstiger budgeterade medel eller avviker från 

allmänna bestämmelser. 

Lokalkostnadsbidrag 

Utifrån tjänsteföreskrift om Stöd till pensionärs- och handikappföreningar 

(KS 2017/292) kommer bara de som har 1:a handskontrakt att bli beviljade 

bidrag när det gäller ansökan om stöd för lokalkostnader. Ansökningar om 

lokalkostnadsbidrag har inkommit för ett antal hyrestillfällen under året, tex 

hyra för mötestillfällen i en lokal ägd av någon annan än föreningen, kan 

vara en samlingsgård, hobbylokal eller i någons hem.  

Definition 1:a handskontrakt: 

1:a handskontrakt är när föreningen har kostnader för hyra, uppvärmning, 

elström och försäkringar samt när föreningen har befogenhet att upplåta 

lokalen till annan inom orten verksam organisation. Lokalen ska även vara 

belägen inom Kramfors kommun och godkänd ur brandskyddssäkerhet. 

Förslaget är att avslå lokalkostnadsbidrag när föreningen inte uppfyller 

definitionen av 1:a handskontrakt. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att godkänna förslaget leder inte till något ytterligare behov av 

finansiering 

Måluppfyllelse 

Beslutet kommer på sikt att leda till måluppfyllelse av god ekonomisk 

hushållning eftersom det innebär mindre administrativ arbete för nämnden 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende  

Beslutsunderlag 

Kommunala bidrag till ideella föreningar, KS 2017/292 

Stöd till pensionär- och handikappföreningar, KS 2017/292 

Delegationsordning avseende allmänna och ekonomiska ärenden, BAS 
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2018/18  

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors 

kommun, KS 2018/316 

Beslutet skickas till 

Administrativ chef, Bas-förvaltningen 
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§ 69 Dnr BAS 2018/940 

Uppdrag P: Utvärdera insatsen kontaktperson och 

ledsagare enligt SoL och LSS. 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

1. Tagit del av redovisning av Utvärdera insatsen kontaktperson och 

ledsagare enligt SoL och LSS (utredningsuppdrag P).  

2. Undersöka möjligheten att anställa en person, med adekvat kompetens, 

som kontaktperson samt göra en kostnadsberäkning. 

Ärendet 

BAS-nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utvärdera insatsen 

kontaktperson och ledsagare enligt SoL och LSS.  

Rapporten beskriver insatsen kontaktperson enligt SoL inom området barn 

och unga samt socialpsykiatri. Förvaltningen har valt att avgränsa 

utvärderingen genom att endast granska insatser enligt SoL. Insatser enligt 

LSS utgår från om en sökande tillhör en personkrets eller inte. Om sökande 

tillhör personkrets inom LSS är lagstiftningen formad som en rättighetslag, 

vilket utgör en helt annan utgångspunkt för en analys och utvärdering av 

insatsen.  

Ekonomi och finansiering 

Redovisningen ger en nulägesbeskrivning av insatsen kontaktperson. 

Målsättning och önskemål är att ta fram riktlinje för insatsen kontaktperson 

vilket eventuellt på sikt skulle kunna ge en viss ekonomisk besparing. 

Måluppfyllelse 

Nämnden har satt som mål för 2018 att ”stöd och insatser, så långt det är 

möjligt, ska leda till att barn och unga kan bo kvar i sina familjer.” 

Förvaltningens inriktning är att fortsätta att ge och utveckla stödinsatser på 

hemmaplan med målet att barn ska kunna bo kvar i sina familjer. Insats i 
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form av kontaktperson är en sådan insats. Insatsen kontaktperson 

överensstämmer med viljeinriktningen hållbarhet, jämställdhet och kultur. 

Samråd 

Information i samverkansråd 2018-10-17. 

Yrkande 

Johanna Zidén (M), Anna Strandh Proos (M), Annika Östman (C), Åsa 

Svenson (C) och Ann-Christine Näsholm (C) lämnar följande skriftliga 

tilläggsyrkande: 

”Att undersöka möjligheten att anställa en person, med adekvat kompetens, 

som kontaktperson. Viktigt är även att en kostnadsberäkning görs.” 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på 

förvaltningens förslag till beslut och på bifall till Johanna Zidén m.fl. 

tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att 

nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut och bifalla 

tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

Rapport Utredningsuppdrag enligt handlingsplan 2018, Uppdrag P: 

Utvärdera insatsen kontaktperson och ledsagare enligt SoL och LSS, Dnr 

2018/940 daterad 2018-09-21. 

Beslutet skickas till 

Carina Eriksson, verksamhetschef IFO 

Lena Wälivaara, enhetschef IFO/Barn och unga enheten 

Therese Lindblom Kleva, enhetschef IFO/Vuxenenheten 



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(28) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr BAS 2018/945 

Fördjupad behovsanalys med anledning av hög andel 

personer med demenssjukdom/kognitiv svikt i särskilt 

boende. 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads och sociala servicenämnden 

Beslut 

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna 

2. Skapa 20 nya demensplatser genom att göra om Viktoriagården vars 

lokaler har förutsättningar för demensboende. 

3. Uppmärksamma nödvändiga lokalförändringar på de boendeenheter 

som behöver anpassas i den kommande investeringsbudgeten. 

Ärendet 

Fördjupad behovsanalys med anledning av hög andel personer med 

demenssjukdom/kognitiv svikt i särskilt boende. 

Ekonomi och finansiering 

Ekonomiskt bedöms att kompetensutveckling av omvårdnadspersonal och 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kommer att medföra en ökad 

kostnad.  

Måluppfyllelse 

Åtgärderna bedöms överensstämma med de övergripande målen som god 

kvalitet, nöjda kunder och attraktiv arbetsgivare 

Samråd 

Ingen samverkan har skett i samband med denna fördjupade behovsanalys. 

Beslutsunderlag 

Fördjupad behovsanalys med anledning av hög andel personer med 

demenssjukdom/kognitiv svikt i särskilt boende dnr BAS 2018/945 
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Beslutet skickas till 

Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef för Bistånds- arbetsmarknads- och 

sociala serviceförvaltningen 

Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef Stöd- vård- och omsorg 
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§ 71 Dnr BAS 2018/946 

Riktlinje för ingående av avtal om idéburet offentligt 

partnerskap (IOP)  

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden  

Beslut 

1. Anta riktlinjen om idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

2. Uppdra till förvaltningschef att teckna avtal rörande samverkan inom 

ramen för IOP avseende väntjänst 

Ärendet 

Uppdraget har varit att arbeta fram en riktlinje för att möjliggöra ingående av 

avtal om IOP. Då det saknas ett tydligt lagrum för denna typ av avtal 

samtidigt som det föreligger juridiska oklarheter kring samarbetsformen har 

SKL genomfört ett utvecklingsarbete rörande IOP. Resultatet publicerades i 

en rapport 2018-05-04 (ISBN-nummer 978-91-7585-630-8).  

Riktlinjens utformning har utgått från de kriterier som SKL i denna rapport 

identifierat som stöd för partnerskap – IOP samt formuleringar som redan 

använts i andra kommuners upprättade dokument för detta ändamål. 

Ekonomi och finansiering 

Riktlinjen i sig har ingen påverkan men utvecklad samverkan inom ramen 

för IOP kan leda till positiva effekter för samhällsutveckling och ekonomi. 

Måluppfyllelse 

Forum- idéburna organisationer med social inriktning tog fram modellen 

2010 för att möjliggöra samverkan och problemlösning mellan sektorer för 

ett hållbart samhälle. Riktlinjen kan således ses som stödjande mot de 

kommunövergripande målen. 

Samråd 

Ingen samverkan har skett i samband med utarbetandet av denna riktlinje.  
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Beslutsunderlag 

”Riktlinje för ingående av avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP)”, 

dnr BAS 2018/946.  

Rapport2018-05-04 (ISBN-nummer 978-91-7585-630-8). 

Beslutet skickas till 

Anna-Stina Fors-Sjödin 

Berörda pensionärsorganisationer 
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§ 72 Dnr Bas 2018/679 

Synpunkter på revisionsrapport ”Uppföljning 

granskning av TES-planeringssystem 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads och sociala servicenämnden 

Beslut 

Lämna bifogat yttrande till kommunens revisorer 

Ärendet  

KPMG har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 

tidigare granskning av planeringssystemet TES med koppling till arbetsmiljö 

och sjukskrivningar. 

Ekonomi och finansiering 

 Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

 Nöjda kunder och medborgare 

Beslutet kommer att ge en god kvalitet för kommuninvånarna som är 

involverade 

 God kvalitet 

God kvalitet kommer att uppnås med en tydlig bemanningshandbok 

 Attraktiv arbetsgivare 

Beslutet kommer leda till en bättre arbetsmiljö för medarbetare. 

 God ekonomisk hushållning 

Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende 
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Beslutsunderlag 

Synpunkter på revisionsrapport ”Uppföljning granskning av TES-

planeringssystem, 2018-09-28, Dnr. 2018/679 

Beslutet skickas till 

Revisorerna i Kramfors kommun 
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§ 73 Dnr BAS 2018/865 

Revidering av BAS handlingsplan Budget 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

1. Godkänna förslag till reviderad tidsplan för utredningar i 

handlingsplanen. 

2. Uppdra till förvaltningen att ta fram en ny handlingsplan för 

budgetåret 2019. 

3. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att upphandla 

tjänsten tvätt av brukarens tvätt. 

4. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att upphandla 

tjänsten inköp av dagligvaror. 

5. Uppdra till förvaltningen att utreda digital missbruksvård.  

6. Uppdra till förvaltningen att redovisa vilka arbetssätt/metoder som 

används inom missbruksområdet. 

7. Uppdra åt förvaltningen att redovisa och utvärdera vilket 

samverkanssystem Kramfors kommun har mellan skola, socialtjänst, 

polis och fritid för att motverka kriminalitet och missbruk riktat mot 

barn och unga. 

8. Uppdra åt förvaltningen att tillsammans med BKU utreda 

möjligheten till konceptet familjeförskola. 

Reservation 

Johanna Zidén (M), Anna Strandh Proos (M), Annika Östman (C), Åsa 

Svenson (C) och Ann-Christine Näsholm (C) reserverar sig mot de avslagna 

tilläggsyrkandena.  

Gunnel Nordin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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 och för målet att nå ram har nämnden tagit fram en 

handlingsplan, BAS 2017/865. 

Förvaltningen har fram till nämnden i oktober redovisat 17 åtgärder samt 20 

utredningsuppdrag med koppling till behov och kostnader. Bedömd effekt av 

de beslut nämnden tagit med anledning av dessa utredningar uppgår till ca 

10mkr, 2018 och ca 19 mkr, 2019. Åtgärdsplanen redovisas i delårsbokslutet 

per den 31 augusti. När detaljbudget för 2019 upprättas, kommer alla kända 

kostnadsökningar och kostnadsminskningar samt beslutade åtgärder från 

handlingsplanen att ingå. Detta kommer inte räcka för att nå den ram som 

beslutats. Hur ramen exakt kommer att se ut för 2019 beror på hur det 

slutliga organisationsförslaget kommer att se ut. Det är dock högst 

sannolikhet att en betydande differens kommer att finnas mellan kända 

behov och fastställd ram även 2019. Direktiv från nämnden om vägval och 

förändrad ambitionsnivå är nödvändigt för det fortsatta arbetet.  

På grund av hög arbetsbelastning behöver tidsplanen för 

utredningsuppdragen G, I, J och K som var satta på redovisning under hösten 

flyttas fram till 2019. 

Senast, till nämnden den 7 februari kommer förvaltningen att presentera en 

ny handlingsplan för budgetåret 2019.   

Yrkanden 

Jonne Norlin (S) ordförande lämnar följande skritliga tilläggsyrkanden: 

1. ”Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att upphandla tjänsten 

brukartvätt.” 

2.”Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att upphandla tjänsten 

inköp av dagligvaror.” 

3.”Uppdra till förvaltningen att utreda digital missbruksvård.  

4.”Uppdra till förvaltningen att redovisa vilka arbetssätt/metoder som 

används inom missbruksområdet.” 

5.”Uppdra åt förvaltningen att redovisa och utvärdera vilket 

samverkanssystem Kramfors kommun har mellan skola, socialtjänst, polis 

och fritid för att motverka kriminalitet och missbruk riktat mot barn och 

unga.” 
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6.”Uppdra åt förvaltningen att tillsammans med BKU utreda möjligheten till 

konceptet familjeförskola.” 

Johanna Zidén (M), Anna Strandh Proos (M), Annika Östman (C), Åsa 

Svenson (C) och Ann-Christine Näsholm (C) lämnar följande skriftliga 

tilläggsyrkanden: 

1.” Utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta hemtjänsten i ett 

begränsat geografiskt område, till att börja med, förslagsvis 

Docksta/Ullånger.” 

2. ”Utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta bemanningsenheten. 

Blir det mer kostnadseffektivt med minst likvärdig eller högre kvalitet?” 

Jonne Norlin (S) yrkar avslag på samtliga av Johanna Zidén m.fl. 

tilläggsyrkanden. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på 

förvaltningens förslag till beslut och bifall på varje enskilt tilläggsyrkande 

från Jonne Norlin (S). Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner 

att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut och Jonne 

Norlins (S) samtliga tilläggsyrkanden. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på Johanna 

Zidén (M) m.fl. första tilläggsyrkande och på bifall på Jonne Norlins (S) 

avslagsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att 

nämnden beslutar att avslå Johanna Zidén (M) m.fl. första tilläggsyrkande 

tillika ”Utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta hemtjänsten i ett 

begränsat geografiskt område, till att börja med, förslagsvis 

Docksta/Ullånger.” 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på Johanna 

Zidén (M) m.fl. andra tilläggsyrkande och på bifall på Jonne Norlins (S) 

avslagsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att 

nämnden beslutar att avslå Johanna Zidén (M) m.fl. andra tilläggsyrkande 

tillika ”Utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta 

bemanningsenheten. Blir det mer kostnadseffektivt med minst likvärdig eller 

högre kvalitet?” 
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Beslutsunderlag 

Reviderad Handlingsplan budget 2018, 2018-10-17 

Beslutet skickas till 

Anna-Stina Fors Sjödin 

Carina Westin 

Carina Eriksson 

Inga-Lena Arkeflod 

Veronica Olmenius 

Christer Joald 

Berit Fällström 
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§ 74 Dnr BAS 2018/966 

Uppdrag R: Utreda om sex timmars arbetsplatsförlagd  

arbetstid kan införas på försök i vissa verksamheter  

(Sundsvallsmodellen) 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

Avvakta med utredning om sex timmars arbetsplatsförlagd arbetstid i vissa 

verksamheter tills förvaltningen anser att det är lämpligt och möjligt att 

genomföra. 

Ärendet 

BAS-nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda om sex timmars 

arbetsplatsförlagd arbetstid kan införas på försök i vissa verksamheter inom 

IFO.  

En dialog har skett med berörda fackliga organisationer. Dessutom har en 

fråga ställts till samtliga berörda socialsekreterare om intresset av att starta 

igång utredningen av sex timmars arbetsplatsförlagd arbetstid. Då 

svarsfrekvensen var mycket låg har förvaltningen och fackliga representanter 

kommit överens om att utredningen skjuts på framtiden. Utredningen 

påbörjas när det bedöms vara lämpligt.  

Ekonomi och finansiering 

Ett eventuellt införande av sex timmars arbetsplatsförlagd arbetstid ska inte 

medföra ökade kostnader utan har i stället som målsättning att resultera i att 

förvaltningen blir en mer attraktiv arbetsgivare och får lättare att rekrytera 

socionomer. Skulle denna målsättning uppnås kan förvaltningen bli helt 

konsultoberoende.  

Måluppfyllelse 

Kommunen har som ett av sina mål att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Nämnden har som mål att ”arbetsplatser ska vara jämställda och 

hälsosamma”. Införs sex timmars arbetsplatsförlagd arbetstid strävar det mot 
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måluppfyllelse av dessa mål samt överensstämmer med viljeinriktningen 

social hållbarhet. 

Samråd 

Information i samverkansråd 2018-10-17 

Beslutet skickas till 

Carina Eriksson, verksamhetschef IFO 

Lena Wälivaara, enhetschef IFO/Barn och unga enheten 

Therese Lindblom Kleva, enhetschef IFO/Vuxenenheten 
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§ 75 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 2018-10-17 

2. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-09-27. 
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§ 76 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. Delegationsbeslut, FN inkl. service, Service (FN) perioden  

2018-09-01 – 2018-09-30. 

2. Delegationsbeslut, Ekonomiskt bistånd, familjerätt, förmedlings 

medel, IFO och övrigt bistånd perioden 2018-09-01 – 2018-09-30. 

3. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, perioden 

2018-09-01 – 2018-09-30. 

4. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB perioden 2018-09-01 – 2018-

09-30. 

5. Delegationsbeslut, Förskrivningsrätt för inkontinensprodukter, dnr 

BAS 2018/1021 daterad 2018-10-17 

6. Delegationsbeslut, Förskrivningsrätt för itiering av stomimaterial dnr 

BAS 2018/1021 daterad 2018-10-17 
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§ 77 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. Lex Sarah-rapport dnr BAS 2018/959 daterad 2018-09-26 

2. Lex Sarah-rapport dnr BAS 2018/958 daterad 2018-09-26 
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§ 78  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 10 § föräldrabalken 

§ 78 i nämndens protokoll 2018-10-25 omfattas av sekretess 
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§ 79  

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 

§ 79 i nämndens protokoll 2018-10-25 omfattas av sekretess 
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§ 80  

Överklagan av beslut gällande Umgängesbegränsning 

jml 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU)   

§ 80 i nämndens protokoll 2018-10-25 omfattas av sekretess 
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§ 81  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 81 i nämndens protokoll 2018-10-25 omfattas av sekretess 

 


