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Vakant §§ 1 –4, §§ 6 -- 8 
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Carina Westin, Verksamhetschef funktionsstöd §1 
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Voteringsresultat § 5 

Namn (parti) Ja Nej Avstår 

Jonne Norlin (S) Ordf.  X   

Lennart Johansson (V) X   

Mikael Henriksson (S), 
tjänstgörande ersättare 

X   

Carl-Gunnar Krooks (S) X   

Eva-Lisa Sjöberg (S), 
tjänstgörande ersättare 

X   

Patrik Melander (S) X   

Anna Strandh Proos (M), 
tjänstgörande ersättare 

 X  

Gunnel Nordin (SD), 
tjänstgörande ersättare 

 X  

Linda Wester (S) X   

Annika Östman (C)  X  

Matts Söderberg (L) tjänstgörande 
ersättare 

 X  

Ann-Christine Näsholm (C)  X  

Vakant  ----- ---- ---- 

Johanna Zidén (M)  X  

Sara Seppälä (SD)   X  

 

Summa: 

 

7 

 

7 

 

0 
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§ 1 Dnr BAS 2018/8 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

BAS-nämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information 

- Ingrid Klint, medicinsk ansvarig sjuksköterska, informerar om 

statistikredovisning av avvikelser 

 

- Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef, informerar och visar 

statistik. 

- Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef och Carina Westin, 

verksamhetschef funktionsstöd informerar om den ekonomiska 

handlingsplanenen för 2018. 
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§ 2 Dnr BAS 2017/864 

Plan för internkontroll BAS 2018 

Slutlig beslutsinstans 

BAS-nämnden 

Beslut 

Anta BAS- nämndens plan för internkontroll 2018. 

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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Förslag till BAS-nämndens plan för internkontroll innehåller ett antal 

områden som bedöms angelägna att följa upp och rapportera till nämnden. I 

planen anges även som är ansvarig och när rapporteringen ska ske. Dessutom 

finns statistikredovisning av behovsutveckling inom särskilt viktiga områden 

med. Förvaltningens plan för övergripande ledning och styrning som är en 

del av den interna kontrollen bifogas som bilaga.   

Beslutsunderlag 

Plan för internkontroll 2018 BAS 

Beskrivning av aktiviteter för ledning och styrning 

Beslutet skickas till 

BAS Diarium 

Kommunstyrelsen 

Anna-Stina Fors Sjödin 

Inga-Lena Arkeflod 

Carina Westin 

Berit Fällström 

Christer Joald 

Veronica Olmenius  

Carina Eriksson 



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr BAS 2018/18 

Revidering av delegationsordning för allmänna och 

ekonomiska ärenden 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Revidering av delegationsordningen antas och gäller omedelbart. 

Ärendet 

Revideringen består i huvudsak av tydliggörande av delegation för 

upphandling i enlighet med synpunkter från revisionsrapport. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för allmänna och ekonomiska ärenden 

Beslutet skickas till 

Anna-Stina Fors Sjödin 

Carina Westin 

Inga-Lena Arkeflod 

Veronica Olmenius 

Berit Fällström 

Christer Joald 

Carina Eriksson 
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§ 4 Dnr BAS 2017/1044 

Riktlinje för ekonomisk ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare för ensamkommande barn  

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Fastställa riktlinje för ekonomisk ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare för ensamkommande barn att gälla från och med 2018-01-

01. 

Ärendet 

Den 29 mars 2017 beslutade överförmyndarnämnden i Kramfors kommun 

om nya arvodesriktlinjer för gode män till ensamkommande barn. De nya 

riktlinjerna gäller från den 1 juli 2017. I samma riktlinjer beslutade 

överförmyndarnämnden att under hösten 2017 ska den nya riktlinjen även 

gälla för särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) för ensamkommande barn 

men upphöra from den 1 januari 2018. Överförmyndaren har på uppdrag av 

BAS-förvaltningen varit ansvarig för all administration och utbetalning av 

arvode till SFV. Det nya beslutet i överförmyndarnämnden kommer att 

innebära att överförmyndaren arvoderar enbart den lagstadgade delen för 

förmyndarskapet vilket i sak innebär att BAS-förvaltningen behöver ta 

ställning till om förvaltningen skall betala ersättning till SFV avseende 

vårdnadsansvaret. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 

många kommuner idag likartat arvode till en SFV som till god man för 

ensamkommande barn. Vilket för närvarande är det som gäller i Kramfors 

kommun.  

 

Ekonomi och finansiering 

Arvodet för SFV för ensamkommande barn bör även fortsättningsvis följa 

arvodet för gode män till ensamkommande barn.  

Regeringen har för 2018 valt att utbetala ett tillfälligt bidrag till kommunerna 

och för Kramfors del innebär det 420 000 kronor, vilket kan ligga till grund 

för det föreslagna arvodet till SFV för ensamkommande barn 2018. Därefter 
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skall schablonersättning och dygnsersättningar täcka samtliga kostnader för 

ensamkommande barn. 

Måluppfyllelse 

Utifrån nu gällande statliga ersättningsnivåer för ensamkommande barn 

bedöms föreslagen ersättningsnivå till SFV vara i paritet med den statliga 

ersättningen. Ersättningsnivån likställs överförmyndarnämndens ersättning 

till gode män och bedöms uppfylla målet god ekonomisk hushållning samt 

upprätthålla en god kvalitet inom området. 

Samråd 

BAS-förvaltningen anordnar ett möte med gode män och SFV 180122 där 

information om riktlinjen ges. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje ekonomisk ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för 

ensamkommande barn daterad 2017-12-28 

Överförmyndarnämndens riktlinje arvode till god man för ensamkommande 

barn 

Beslutet skickas till 

Carina Eriksson 

Ann-Katrin Eriksson 
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§ 5 Dnr BAS 2018/865 

Handlingsplan med förslag till åtgärder, budget 2018 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Godkänna redovisningen och föreslagna åtgärder avseende minskade 

kostnader inom Stöd, vård och omsorg (SVO), åtgärd 1 

2. Fortsätta med bidrag för väntjänster till pensionärsorganisationer i 

Kramfors kommun. 

3. Godkänna redovisningen och föreslagna åtgärder avseende minskade 

kostnader inom Funktionsstöd (FS), åtgärd 7   

4. Godkänna redovisningen och föreslagna åtgärder avseende minskade 

kostnader för kommunal hälso- och sjukvård, åtgärd 8  

5. Behålla tjänsten som verksamhetsutvecklare/utredare inom 

förvaltningsledningen. 

6. Bifalla det som i beslutsunderlaget benämns som alternativ 3 i åtgärd 4.- 

Avveckla familjeteamet men överföra 0,50 årsarbetare till den tjänst som 

svarar för socialtjänstens insatser i familjecentralen. (Besparing 1,5 

årsarbetare) 

7. Tagit del av redovisningen gällande minska kostnader för utredning/insats 

inom IFO. 

8.1 Avveckla tjänst som integrationsstrateg. 

8.2 Nämnden ställer stig positiv till att överföra tjänsten som 

flyktingsamordnare till kommunstyrelsen. 

9. Inte avveckla Kramforshjärtat (lokal och samordnare). 

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

handlingsplanen 

 

Reservation 

Sara Seppälä (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Anna Strandh Proos (M), Ann-Christin Näsholm (C), Matts Söderberg (L), 

Annika Östman (C) och Johanna Zidén (M) lämnar följande skriftliga 

reservation ”Vi reserverar oss mot beslutet att fortsätta driva 

Kramforshjärtat med anledning av att ”hjärtat” inte bidrar till integration i 

den utsträckning det var tänkt samt att det inte uppfyller kravet på jämställd 

verksamhet. Det är i stort sett bara män som går dit. Kommunfullmäktige 

beslutade att kommunen målsättning är att bli Sveriges mest jämställa 

kommun och då ska vi inte lägga 800 000 kronor på ett projekt som 

motverkar det kommunala målet.”  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017 att med anledning av 

delårsbokslutet, uppdra till nämnderna att ta fram åtgärdsplaner i syfte att nå 

en budget i balans. Differensen mellan kända behov och ram uppgår i budget 

2018 till ca 43,6 mkr, vilket framgår av VP med detaljbudget. I detaljbudget 

har hänsyn tagits till alla kända intäkter, kostnader och behov samt till effekt 

av de åtgärder som beslutats 2017 och som får effekt 2018.  

De åtgärder och utredningar som finns i handlingsplanen är långt ifrån 

tillräckliga för att nå tilldelad ram. Ytterligare direktiv från nämnden om 

vägval och förändrad ambitionsnivå bedöms nödvändigt för det fortsatta 

arbetet. 

 Detaljbudget 2018 

 

Förslag till åtgärder 

Till sammanträdet den 1 februari redovisas bedömning av och konsekvenser 

för nio åtgärder från handlingsplanen. Här finns en mängd åtgärder som 

enligt delegationsordning inte förutsätter politiska beslut, exempelvis att 

Området Budget 2017 Budget 2018 Sparbeting Budget 2018 

(kända behov)
Bas-förv Gemensamt 17 802 64 811 -35 367 29 444

SVO 273 507 271 662 -3 950 267 712

IFO 84 263 -2 000 82 263

FS 120 987 -1 533 119 454

VIA 27 891 25 044 -800 24 244

Summa 517 861 566 767 -43 650 523 117

Ram 2018 523 117

198 661
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inrätta eller avveckla tjänster. Dessa åtgärder finns med eftersom de kan 

komma att påverka nämndens ambitionsnivå eller ansvar.  Av utredningen 

framgår bedömd effekt av föreslagen åtgärd.  

I fem av utredningarna har förvaltningen lämnat förslag till beslut. Effekt av 

dessa framgår av bifogad handlingsplan. I resterande fall lämnas utredningen 

till nämnden utan förslag till beslut.  

 

Nämndens hantering av beslutspunkt 2 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar att bidraget ska vara kvar. 

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Jonne Norlins yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till liggande 

förslagt om att ”avveckla tjänst som verksamhetsutvecklare/utredare inom 

förvaltningsledningen, åtgärd 15” och bifall till sitt eget yrkande att tjänsten 

ska vara kvar. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition 

finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande, tillika att 

bidraget ska vara kvar. 

 

Nämndens hantering av beslutspunkt 5 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar avslag till förslaget om att avveckla tjänst som 

verksamhetsutvecklare/utredare inom förvaltningsledningen, åtgärd 15. 

Anna Strandh Proos (M), Ann-Christin Näsholm (C), Matts Söderberg (L), 

Annika Östman (C) och Johanna Zidén (M) yrkar avslag till förslaget med en 

skriftlig motivering: ”Alliansgruppen yrkar på att punkt 5 på 

handlingsplanen stryks från listan. Vi befarar att en avveckling av tjänsten 

kan leda till: längre utredningstider, höga konsultarvoden vid 

utredningsuppdrag, undermåliga utredningar som i sin tur kan leda till 

felaktiga beslut i nämnden”. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till liggande 

förslagt om att ”avveckla tjänst som verksamhetsutvecklare/utredare inom 

förvaltningsledningen, åtgärd 15” och bifall till sitt yrkande att tjänsten ska 

vara kvar. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner 

ordförande Jonne Norlin (S) att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget 

yrkande, att bidraget ska vara kvar. 

 

Nämndens hantering av beslutspunkt 6 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar att nämnden ska besluta enligt det som i 

beslutsunderlaget benämns som alternativ 3. 

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Jonne Norlins (S) yrkande. 

Proposition  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag till 

sitt yrkande. Propositionen godkänns. Efter ställd proposition finner 

ordförande att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande, tillika bifalla 

det som i beslutsunderlaget benämns som alternativ 3. 

 

Nämndens hantering av beslutspunkt 7. 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar att nämnden beslutar att det har tagit del redovisning.. 

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Jonne Norlins (S) yrkande. 

Proposition  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag till 

sitt yrkande. Propositionen godkänns. Efter ställd proposition finner 

ordförande att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 
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Nämndens hantering av beslutspunkt 8.1  

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar att nämnden ska besluta avskaffa tjänsten som 

integrationsstrateg. 

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Jonne Norlins (S) yrkande. 

Proposition  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag till 

sitt yrkande. Propositionen godkänns. Efter ställd proposition finner 

ordförande att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande, tillika avskaffa 

tjänsten som integrationsstrateg. 

 

Nämndens hantering av beslutspunkt 8.2 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar att nämnden ställer stig positiv till att överföra 

tjänsten som flyktingsamordnare till kommunstyrelsen. 

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Jonne Norlins (S) yrkande. 

Proposition  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag till 

sitt yrkande. Propositionen godkänns. Efter ställd proposition finner 

ordförande att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande, tillika att 

nämnden ställer stig positiv till att överföra tjänsten som flyktingsamordnare 

till kommunstyrelsen. 

 

Nämndens hantering av beslutspunkt 9 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar att Kramforshjärtat inte avvecklas. 

Sara Seppälä (SD yrkar bifall till förslaget om att avveckla Kramforshjärtat 

(lokal och samordnare). 
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Anna Strandh Proos (M), Ann-Christin Näsholm (C), Matts Söderberg (L), 

Annika Östman (C) och Johanna Zidén (M) yrkar bifall till förslaget med 

följande skriftliga motivering: ”Alliansgruppen yrkar på att man ska 

avveckla Kramforshjärtat, lokal och samordnare, med andledning av att 

”hjärtat” inte bidrar till integration i den utsträckning det var tänkt samt att 

dt inte uppfyller kravet på en jämställd verksamhet. Dt är i stort sett bara 

män som besöker ”hjärtat”. Kommunfullmäktige har beslutade att 

kommunens målsättning är att bli Sveriges mest jämställda kommun och då 

ska vi inte lägga 800 000 kronor på ett projekt som motverkar det målet.”  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till förslaget 

och Sara Seppäläs (SD) m.fl. yrkande om att ”avveckla Kramforshjärtat” och 

bifall till ordförande Jonne Norlins (S) yrkande om att inte avveckla 

Kramforshjärtat (lokal och samordnare). 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

Jonne Norlin (S) att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande, att 

inte avveckla Kramforshjärtat (lokal och samordnare). 

Votering begärs. 

Voteringsförfarande 

Ordförande meddelar följande voteringsförfarande: 

Ja-röst, inte avveckla Kramforshjärtat (lokal och samordnare). 

Nej-röst, avveckla Kramforshjärtat (lokal och samordnare). 

 

Med rösterna 7 stycken Ja-röster och 7 stycken nej-röster, avgör ordförande 

med utslagsröst till fördel JA. Ordförande meddelar därför att nämnden 

beslutar att inte avveckla Kramforshjärtat (lokal och samordnare). 

Voteringslistan finns på sidan 4. 

Beslutsunderlag  

Handlingsplan budget 2018 

Utredningsuppdrag; redovisning och föreslagna åtgärder avseende minskade 

kostnader inom Stöd, vård och omsorg (SVO), upphöra med bidrag för 

väntjänster till pensionärsorganisationer i Kramfors kommun, redovisning 
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och föreslagna åtgärder avseende minskade kostnader för kommunal hälso- 

och sjukvård, redovisning och föreslagna åtgärder avseende minskade 

kostnader inom Funktionsstöd (FS), avveckla tjänst som 

verksamhetsutvecklare/utredare inom förvaltningsledningen, ta bort/ minska 

antal tjänster i familjeteam/familjecentra, minska kostnader för 

utredning/insats inom IFO, avveckla tjänst som integrationsstrateg och 

avveckla Kramforshjärtat (lokal och samordnare). 
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§ 6 Dnr BAS 2018/10 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

BAS-nämnden 

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-11-01. 

2. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-11-29. 

3. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-12-20. 

4. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-11-13  

5. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-12-06  

6. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga daterad 2017-11-01. 

7. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga daterad 2017-11-29. 

8. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga daterad 2017-12-20. 

9. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-12-18. 

10. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga daterad 2017-12-18. 
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11. Upphörande av omedelbart omhändertagande jämlikt 9 § tredje 

stycket, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

daterad 2018-01-10 

12. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-11-01. 

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

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-11-01 

14. Upphörande av omedelbart omhändertagande jämlikt 9 § tredje 

stycket, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

daterad 2017-11-08 

15. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-11-01. 

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

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-11-01 

17. Upphörande av omedelbart omhändertagande jämlikt 9 § tredje 

stycket, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

daterad 2017-11-09 

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

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-11-01 

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

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-11-01 

20. Upphörande av omedelbart omhändertagande jämlikt 9 § tredje 

stycket, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

daterad 2017-11-09 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2017-12-08 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2017-12-21 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-01-15 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-01-16 
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25. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-01-23 
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§ 7 Dnr BAS 2018/9 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

BAS-nämnden 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Avvikelse daterad 2017-12-05 

2. Avvikelserapportering daterad 2017-11-10, dnr BAS 

2017/985 

3. Avvikelse daterad 2017-12-05 

4. Avvikelserapportering daterad 2017-11-10, dnr BAS 

2017/987 

5. Avvikelse daterad 2017-12-05 

6. Avvikelserapportering daterad 2017-11-10, dnr BAS 

2017/986 

7. Beslutade bostadsanpassningsärenden perioden 2017-

11-01-2017-11-30.  

8. Beslutade bostadsanpassningsärenden perioden 2017-

12-01-2017-12-31. 

9. 11. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, perioden 

2017-11-01 – 2017-12-31. 

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

medel, IFO och övrigt bistånd perioden 2017-11-01 – 2017-12-31. 

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

2017-11-01 – 2017-12-31. 

12. 14. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB perioden 2017-11-01 – 

2017-12-31.  

13. Nya attestanter till attestlistan VIA 2st 
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§ 8 Dnr BAS 2018/7 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

BAS-nämnden 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Arbetsmiljöverket, information om avslutat ärende 

daterad 2017-11-22, dnr BAS 2017/631 

2. Arbetsmiljöverket, information om avslutat ärende 

daterad 2017-12-08, dnr BAS 2016/913 

3. Förvaltningsrätten, Dom i mål 1669-17 åläggande om 

särskild avgift daterad 2017-12-05 

4. Inspektionen för vård och omsorg, Beslut kritik med 

krav på redovisning daterad 2018-01-16, dnr BAS 

2017/515 

5. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala 

servicenämndens, Sammanträdesprotokoll daterad 

2017-12-26. 

6. 6. Skolinspektionen, ärendet avslutas daterad 2017-

12-21, dnr BAS 2017/949 

7. Socialstyrelsen, ekonomiskt bistånd 2017, avseende 

december daterad 2018-01-18, dnr BAS 2017/165. 

8. Socialstyrelsen, ekonomiskt bistånd 2017, avseende 

november daterad 2018-01-18, dnr BAS 2017/165. 

9. Inspektionen för vård och omsorg, Beslut om att 

avsluta ärendet daterad 2018-01-23 dnr BAS 

2017/748. 
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§ 9  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 9 i nämndens protokoll 2018-02-01 omfattas av sekretess. 
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§ 10  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 10 i nämndens protokoll 2018-02-01 omfattas av sekretess. 


