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Datum

2017-01-26
Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden
Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kommunhuset, kl. 14.00– 15.40, Ajournering
14.50 -15-00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jonne Norlin (S), ordförande
Lennart Johansson (V)
Eva Lygdman (S)
Carl-Gunnar Krooks (S)
Åsa Sjölander (S)
Kjell Abrahamsson (S)
Linda Wester (S)
Annika Östman (C)
Åsa Svenson (C)
Ann-Christine Näsholm (C)
Johanna Zidén (M)
Sara Seppälä (SD) §§1--18- §§20--23

Susanne Viklund (S)
Mikael Henriksson (S)
Anna Strandh Proos (M)
Närvarande ersättare

Eva-Lisa Sjöberg (S)
Martin Böhlenius (S)
Karl-Erik Allström (S)
Ulla Olofsson (V)
Gunnel Nordin (SD)
Svante Ivarsson (FP)

Övriga närvarande

Sara Lindgren, sekreterare
Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef
Agneta Fredriksson, enhetschef yrkeshögskolan § 1
Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef § 1
Jonas Norén, verksamhetschef VIA § 1
Veronica Olmenius, avdelningschef § 1
Carina Westin, verksamhetschef IFO § 1 och 4
Ingrid Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska§ 1

Justerare

Ann-Christine Näsholm (C)

Justeringens plats och tid

Förvaltningen den 31 januari

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sara Lindgren

Ordförande
Jonne Norlin (S)
Justerare
Ann-Christine Näsholm (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Bistånd- arbetsmarknad- och sociala servicenämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-26

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-31

Datum då anslaget tas ned 2017-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen

Sista datum för överklagande 2017-02-22

Underskrift
Sara Lindgren
Justerandes sign
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Komplettering av riktlinjer för handläggning av taxor och
avgifter inom omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning..................................................... 35
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§1

Dnr BAS 2017/91

Information
Beslut
Nämnden beslutar följande
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Nämnden får ta del av följande information:

-Agneta Fredriksson, enhetschef Yrkeshögskolan, informerar om
Yrkeshögskolan.
-Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef, informerar om upphandling av
servicetjänster.
-Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef, informerar om delade turer.
-Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef, informerar kring ekonomi och
statistik.
.

Justerandes sign
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§2

Dnr BAS 2016/890

Plan för internkontroll BAS 2017
Beslut
Nämnden beslutar följande
Anta BAS-nämndens plan för internkontroll 2017
Ärendet
Kommunfullmäktige har i Riktlinjen för styrning och ledning beslutat om de
övergripande dragen kring den interna kontrollen. Där säger de bland annat att
den interna kontrolen är en integrerad del av vår styrning och en naturlig del i
vårt systematiska förbättringsarbete.
Vidare sägs att nämnderna och kommunstyrelsen ska ha en tillfredsställande
intern kontroll, det vill säga de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa
att följande mål uppnås
-

att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs

-

att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten

-

att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer med
mera.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en
god intern kontroll i kommunen. De innebär att kommunstyrelsen ansvarar för
att ett övergripande system för den interna kontrollen upprättas, följs upp,
utvärderas och utvecklas.
Nämnderna och även kommunstyrelsen har ansvaret för den interna
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska återrapporters sina
interna kontroller till kommunstyrelsen i samband med
verksamhetsberättelserna.
Kommunstyrelsen i sin tur ska sedan göra en utvärdering av kommunens
interna kontroller.
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.
Justerandes sign
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Förvaltningens plan för övergripande ledning och styrning som är en del av
den interna kontrollen bifogas som bilaga.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan BAS 2017
Övergripande plan för ledning och styrning

Skickas till
BAS Diarium
Kommunstyrelsen
Anna-Stina Fors Sjödin
Inga-Lena Arkeflod
Carina Westin
Berit Fällström
Jonas Norén
Veronica Olmenius
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr BAS 2016/915

Revidering av krisledningsplan BAS
Beslut
Nämnden beslutar följande
Revideringen av krisledningsplanen BAS antas
Ärendet
En krisledningsplan är en på förhand överenskommen strategi för att kunna
hantera en kris. I Kramfors kommun finns en kommunövergripande
krisledningsplan och en krisledningsplan för respektive förvaltning.
Den krisledningsplanen antog av BAS-nämnden i maj 2013 och reviderades i
februari 2014.
Den föreliggande revideringen har gjorts med anledning av ett ny
kommunövergripande krisledningsplan antagits.
Beslutsunderlag
Krisledningsplan BAS

Skickas till
BAS Diarium
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr BAS 2016/827

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
rutiner vid orosanmälan när ett barn far illa”
Beslut
Nämnden beslutar följande
Avge nedanstående svar till kommunens revisorer.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
rutinerna vid orosanmälan när ett barn far illa. Efter genomförd granskning
rekommenderas
1. BAS-nämnden och BKU-nämnden att säkerställa att samtliga
medarbetare har fått utbildning i signaler, företeelser och orsaker som
har kulturella förtecken samt vilka metoder och åtgärder som bedöms
framgångsrika
2. BAS-nämnden och BKU-nämnden att senast i samband med
årsredovisningen för år 2016 genomföra en uppföljning av nuvarande
handlingsplan, utvärdering av vidtagna aktiviteter samt anpassa
insatser och arbetssätt utifrån analys och slutsatser
3. BAS-nämnden och BKU-nämnden att i utvärderingen även analysera
hur kunskapen hos allmänheten kan öka ytterligare
Åtgärder
1. Utbildningsinsatser i kulturella förtecken för nyckelpersoner och
övriga relevanta personalgrupper kan ges genom informationsfilmer
som Länsstyrelsen har tagit fram. Filmerna informerar om:
- Utsattheten som de unga lever i.
- Hur det går att arbeta och samverka mellan verksamheter för
att hjälpa barn och unga som blir utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck.
- Hur det går att arbeta för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.
- Hur det går att arbeta för att bidra till att unga flickor får stöd, vård
och skydd när de riskerar eller har blivit utsatta för könsstympning.
Justerandes sign
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- Lagstiftningen mot tvångsäktenskap och lagstiftningen mot
könsstympning.
Ansvarig: Enhetschef, barn och unga
2. Handlingsplanen uppdateras och delges nämnderna vid deras första
sammanträden 2017. Därefter uppmärksammas handlingsplanen vid
resp. förvaltnings ledningsmöten och därefter på arbetsplatsträffar.
Insatser och arbetssätt uppdateras i samverkan mellan förvaltningarna.
För att skapa förutsättningar för maximalt utfall görs en gemensam
planering där arbetet synkroniseras och implementeras i aktuella
verksamheter.
Ansvariga:
BKU-förvaltningen – Enhetschef för Elevhälsan
BAS-förvaltningen – Enhetschef, barn och unga
3. BKU- och BAS-förvaltningarna får uppdrag att tillsammans med
övriga förvaltningar i kommunen sprida kunskap. T.ex. kan
information spridas i Kramforsbladet och andra trycksaker,
miniseminarier kan erbjudas vid företagsfrukostar, chefsforum,
medborgardialoger osv.
Ansvariga:
BKU-förvaltningen - Enhetschef för Elevhälsan
BAS-förvaltningen - Enhetschef, barn och unga

Beslutsunderlag
Revisionsrapport, 2016-10-19

Skickas till
BAS Diarium
Revisorerna
Ann-Katrin Eriksson
Justerandes sign
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§5

Dnr BAS 2016/932

Länsgemensamt utvecklingsarbete inom
socialtjänst och närliggande hälso- och
sjukvård
Beslut
Nämnden beslutar följande
Tagit del av informationen och godkänner inriktning och förslag till
finansiering
Ärendet
Sedan 2008 har utvecklingen inom vård, omsorg och socialtjänst stöttats av
nationella satsningar genom överenskommelser mellan SKL och staten.
Satsningarna har inneburit nationella mål för utvecklingen och även
omfattande statliga bidrag både till läns-och lokalnivå. De statliga bidragen
har funnits i form av prestationsmedel till lokal nivå och direkt stöd till
samordning och utvecklingsledning på länsnivå. Syftet har varit att stimulera
igång en kunskapsbaserad utveckling och en bättre samverkan mellan
landsting och kommunerna.
Statskontorets utvärdering visar på att de nationella satsningarna har gett
resultat, men fortsatt arbete behövs för att stärka effekterna för individen på
lokalt plan. Överenskommelserna har också inneburit en strävan efter en
ambition på läns- och lokal plan för fortsatt, gemensamt utvecklingsarbete för
individens bästa.
Arbetet med nationella satsningar har utkristalliserat viktiga utvecklingsområden och en gemensam vilja att fortsätta med länsgemensam utveckling.
Ett kunskapsunderlag och förslag på prioriteringar och mål för fem
fokusområden har tagits fram. De prioriterade fokusområdena är de mest
sjuka äldre, missbruk och beroende, barn och unga, psykisk ohälsa och
funktionsnedsättning.
Av de prioriterade fokusområdena förutsätter vissa enbart kommunala
utvecklingsinsatser där länets socialchefer eller motsvarande strävar efter
länsgemensamma lösningar för bättre effektivitet och kvalitet. Andra områden
förutsätter en nära samverkan med landstinget.
Justerandes sign
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Samverkansstrukturen med landstinget i länet består av tre nivåer.


SocialKOLA består av politiker från berörda nämnder i kommunerna
och landstinget.



Beredningsgruppen till SocialKOLA består av förvaltningschefer från
kommunernas socialtjänst och landstingets vårdområdesdirektörer.



Lokala samverkansgrupper, LSG, består av verksamhetschefer från
berörda verksamheter i kommunerna och landstinget.

Utgångspunkten sedan 2015 är att Kramfors inte kan stå utanför en
länssamverkan och att samverkan både mellan kommunerna och mellan
kommuner och landsting är en förutsättning för att klara socialtjänstens
uppdrag inom de angivna fokusområdena.
Förslag på utökning av prioriterade områden samt utökning av
samordningsfunktioner för 2017:
- nya behov inom barn och unga: kraftigt utökade verksamhetsområden inom
Ensamkommande barn (EKB)
- en resurskrävande och viktig utveckling av Titulatur och Kompetens inom
funktionsnedsättningsområdet
- Önskad samordning av basutbildningar inom alla fokusområden
Kostnaden för Kramfors 2017 blir 294 720 kr utifrån fördelning baserad på
antal invånare. Kostnaden bör belasta konto för utveckling och utbildning
under BAS gemensamt.

Beslutsunderlag
Länsgemensamt utvecklingsarbete, PP-presentation

Skickas till
Anna-Stina Fors Sjödin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr BAS 2016/940

Öppna nytt stödboende
Beslut
Nämnden beslutar följande
Öppna ett nytt stödboende i Kramfors kommun
Reservation
Sara Seppälä (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Bakgrund
Från och med 1 januari 2016 har en ny placeringsform för barn och unga
tillkommit. Bakgrunden till reformen är behovet av fler placeringsalternativ,
särskilt en mindre ingripande insats för barn och unga som inte har sådana
behov av vårdinsatser som motiverar en placering i HVB.
Det huvudsakliga syftet med den nya placeringsformen är att, under trygga
former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende
och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller
fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.ex.
familjehem eller HVB men också efter vård vid ett särskilt ungdomshem.
Målgrupp för placering i stödboende är barn och unga i åldern 16–20 år. Barn
i åldern 16–17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda
skäl, 6 kap. 1 § SoL. Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i
ett eget boende med anpassat stöd, och som inte har behov av sådana vårdoch behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB, ska kunna
placeras i ett stödboende. Jämfört med den grupp av barn och unga som
placeras i HVB är stödboende avsett för barn och unga som är bättre socialt
fungerande och endast har ett mindre vårdbehov. De är också så pass mogna
och självständiga att familjehemsplacering inte bedöms lämplig. Exempel på
målgrupper är dock de som kan vara behov av utslussning och eftervård efter
placering i familjehem eller HVB. Ensamkommande barn och unga är en
tänkbar målgrupp för placering i stödboende. Vidare är barn och unga som
Justerandes sign
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lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation som
dock inte motiverar placering i HVB är en tänkbar målgrupp.
Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till stödboenden, 6 kap. 2 §
SoL. Ett stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden, 6 kap. 4 §
SoL. Socialnämnden har ett övergripande ansvar för barn och unga som
placeras i ett stödboende på motsvarande sätt som nämnden har för placerade
i t.ex. HVB. Socialnämnden ska t.ex. noga följa vården, 6 kap. 7 b § SoL,
samt se till att det finns en särskild utsedd socialsekreterare som ansvarar
för kontakterna med barnet eller den unga, 6 kap. 7 c § SoL.

Nytt stödboende
Med anledning av ovanstående föreslås att ett nytt boende öppnas i Kramfors
kommun.
Målgruppen är unga i åldern 16-20 år, där det finns en social eller psykosocial
problembild som behöver stöd från socialtjänsten, unga där samhällsvården
ska avslutas eller stöd till ensamkommande unga, asylsökande eller med
uppehållstillstånd.
I stödboendet finns platser både i korridorsliknande boendeform och i
separata lägenheter. I Bollstabruk på HVB Solsidan finns idag, Annexet och
Trappan två korridorsliknande boenden med lägenheter med egna kök. Dessa
boenden omvandlas till stödboendet. Där finns 18 platser, där bor man i eget
rum, men man delar kök med andra. Beräknad övergång till stödboende är 1
februari 2017. Tillsammans med utslussverksamheten som har 20 lägenheter i
Kramfors bildar detta det nya stödboendet. Vid det nya stödboendet ska
sammanlagt nio personal arbeta.
Verksamheten budgeteras till 9,5 mkr för 2017 och finansieras av statliga
ersättningar för ensamkommande barn.
Yrkanden
Jonne Norlin (S), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sara Seppälä (SD) lämnar följande skriftliga yrkande:
” Sverigedemokraterna yrkar avslag på ärendet. Vi kommer inte ställa oss
bakom några som helst ärenden som har med fortsatt mottagande av så
kallade ensamkommande barn och ungdomar så länge som staten och
migrationsverket inte kan garantera att det verkligen är barn och ungdomar.”

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
förvaltningens förslag och på bifall till Sara Seppäläs (SD) yrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Skickas till
Carina Westin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr BAS 2017/10

Revidering av delegationsordning för
socialtjänst och angränsande områden
Beslut
Nämnden beslutar följande
Revidering av delegationsordningen antas och gäller omedelbart.
Reservation
Sara Seppälä reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Från och med 1 januari 2016 har en ny placeringsform för barn och unga
tillkommit. Bakgrunden till reformen är behovet av fler placeringsalternativ,
särskilt en mindre ingripande insats för barn och unga som inte har sådana
behov av vårdinsatser som motiverar en placering i HVB.
Det huvudsakliga syftet med den nya placeringsformen är att, under trygga
former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende
och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller
fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.ex.
familjehem eller HVB men också efter vård vid ett särskilt ungdomshem.
Målgrupp för placering i stödboende är barn och unga i åldern 16–20 år. Barn
i åldern 16–17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda
skäl, 6 kap. 1 § SoL. Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i
ett eget boende med anpassat stöd, och som inte har behov av sådana vårdoch behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB, ska kunna
placeras i ett stödboende. Jämfört med den grupp av barn och unga som
placeras i HVB är stödboende avsett för barn och unga som är bättre socialt
fungerande och endast har ett mindre vårdbehov. De är också så pass mogna
och självständiga att familjehemsplacering inte bedöms lämplig. Exempel på
målgrupper är dock de som kan vara behov av utslussning och eftervård efter
placering i familjehem eller HVB. Ensamkommande barn och unga är en
tänkbar målgrupp för placering i stödboende. Vidare är barn och unga som
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation som
dock inte motiverar placering i HVB är en tänkbar målgrupp.
Med anledning av ovanstående föreslås att beslut om placering i stödboende
delegeras till socialutskott. Om placering avser ensamkommande barn
delegeras beslut till socialsekreterare, i likhet med delegation vid placering i
hem för vård och boende.

Yrkanden
Jonne Norlin (S), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sara Seppälä (SD) lämnar följande skriftliga yrkande:
”Sverigedemokraterna yrkar avslag på ärendet. Vi kommer inte ställa oss
bakom några som helst ärenden som har med fortsatt mottagande av så
kallade ensamkommande barn och ungdomar så länge som staten och
migrationsverket inte kan garantera att det verkligen är barn och ungdomar.”

Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
förvaltningens förslag och på bifall till Sara Seppäläs (SD) yrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Skickas till
Carina Eriksson
Carina Westin
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr BAS 2017/8

Visningsmiljön vid Förebyggande Center
Beslut
Nämnden beslutar följande
Visningsmiljön vid Förebyggande Center avslutas och stängs som
verksamhet.
Ärendet
Hjälpmedelsinstitutet (HI) beviljade 2011 utvecklingsmedel till BAS
förvaltningen inom ramen för regeringsuppdraget ”Teknik för äldre” för att
skapa en visningsmiljö med smart vardagsteknik. Syftet med projektet var att
öka kunskap om teknik som underlättar vardagen för målgruppen 80 år och
äldre.
Vetskapen om att äldre personer har bristande tillgång och låg kunskap om
teknik som kan underlätta i vardagen hade konstaterats i flertal rapporter och
undersökningar. Det fanns vid den tidpunkten ett otillräckligt utbud av smart
teknik i Kramfors. Det fanns till exempel ingen renodlad butik/ställe eller
tekniskt magasin som sålde smart teknik i kommunen.
Visningsmiljön byggdes upp med visning/ utställning av såväl enkla smarta
vardagshjälpmedel som förskrivningsbara mindre skrymmande hjälpmedel,
lånade via avtal från Hjälpmedel Västernorland. Det kom att bli en del av
Förebyggande Center inom verksamheten Stöd, vård och omsorg där
samverkan mellan olika aktörer i kommunen som arbetar förebyggande kunde
ske. Visningsmiljön öppnade i januari 2012.
Marknadsföringen har varit en viktig del i arbetet att göra visningsmiljön och
enkel vardagsteknik känd, både till den direkta och indirekta till målgruppen,
men också till olika personalgrupper både inom och utanför kommunens
verksamheter. Under de följande fem åren har visningsmiljön haft öppen
visning två halvdagar i veckan för spontana besök. Därutöver har bokade
besök av grupper tagits emot från både organisationer och personalgrupper i
vår egen verksamhet. Förskrivare av hjälpmedel har också haft möjlighet att
besöka visningsmiljön för att visa och prova hjälpmedel tillsammans med
aktuell brukare.
Justerandes sign
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Det senaste året har antalet besök på visningsmiljön avtagit betydligt. En
förklaring kan vara att den information som gavs på bred front har nått ut till
så stort antal personer att behovet av ny information har mättats.
En annan förklaring kan vara att det idag finns en butik i Kramfors som säljer
enklare hjälpmedel, och att det arbete som visningsmiljön genomfört har
medfört att man idag känner till och att vänder man sig dit för att vid behov
skaffa dessa produkter. Det viktigaste syftet har då uppnåtts, att öka kunskap
om teknik.
Möjligheten för förskrivare av hjälpmedel att besöka visningsmiljön för att
visa och prova hjälpmedel tillsammans med brukare har sällan använts, något
som vi tolkar som att behovet är litet av denna möjlighet. När det finns behov
av att prova ett hjälpmedel för en enskild person görs oftast en beställning
direkt från Hjälpmedel Västernorrland. Hjälpmedlen i visningsmiljön har
dessutom inte kunnat förskrivas, utan en beställning har ändå alltid skett från
Hjälpmedel Västernorrland vid en eventuell förskrivning.
Mot denna bakgrund föreslås att visningsmiljön avslutas och stängs som
verksamhet. Lånade hjälpmedel återlämnas till Hjälpmedel Västernorrland,
och hjälpmedel som är inköpta placeras så att rehabiliteringspersonalen
utifrån behov kan fördela i verksamheten.

Skickas till
Inga-Lena Arkeflod
Gun Melinder
Justerandes sign
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§9

Dnr BAS 2016/593

Aktivitetsbidrag och resterande
aktivitetsbidrag för verksamhetsåret 2016,
pensionärsföreningar
Beslut
Nämnden beslutar följande
1. Aktivitetsbidrag beviljas till pensionärsföreningar för verksamhetsåret 2016
med 9 kronor per medlem, sammanlagt 28 215 kronor.
2. Betala ut resterande aktivitetsbidrag samtidigt med ordinarie
aktivitetsbidrag. För år verksamhetsår 2016 utbetalas det med 4 kronor per
medlem, sammanlagt 12 540 kronor.
Belastar ansvar 3181131 och verksamhet 53523 i 2017 års budget.
Reservation
Sara Seppälä reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Aktivitetsbidrag
Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler utgår aktivitetsstöd till
pensionärsföreningar verksamma i kommunen. Högst 18 kronor per medlem, 9
kronor/medlem vid första utbetalningen och 4 kronor/medlem vid andra
utbetalningen i november.
Resterande aktivitetsbidrag
Enligt regler för kommunala bidrag till pensionärsföreningar utgår resterande
aktivitetsbidrag och det ska utbetalas ett halvår efter ordinarie aktivitetsbidrag
Administrationen av resterande aktivitetsbidrag är stor då utbetalningar görs
på små summor, flera under 100 kronor. För effektivare hantering av
resterande aktivitetsbidrag föreslås att utbetalning sker samtidigt som
ordinarie utbetalning av aktivitetsbidraget sker. Det innebär att ingen
utbetalning i november kommer att göras.
En översyn av bidrag pågår under 2017 där nytt regelverk för beviljande av
bidrag kommer att tas fram.
Justerandes sign
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Yrkanden
Sara Seppälä (SD) lämnar följande skriftliga yrkande:
”Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslag till beslut och yrkar vidare:
Att aktivitetsbidrag beviljas till pensionärsföreningar för verksamhetsåret
2016 med 18kr per medlem. Sammanlagt 56 430kr. Att i övrigt föreslå
kommunfullmäktige besluta om att se över reglementet om aktivitetsbidrag för
pensionärsföreningar i syfte att höja bidraget då nuvarande reglemente är
från 1979 och inte alls tar hänsyn till det nuvarande prisläget i samhället”
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
förvaltningens förslag och på bifall till Sara Seppäläs (SD) yrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens sammanställning
och uträkning per förening

Skickas till
Bojan Lundqvist BAS
Berörda föreningar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr BAS 2016/592

Aktivitetsbidrag och resterande
aktivitetsbidrag för verksamhetsåret 2016,
handikapporganisationer
Beslut
Nämnden beslutar följande
1. Aktivitetsbidrag beviljas till handikapporganisationer för verksamhetsåret
2016 med 9 kronor per medlem, sammanlagt 4 671 kronor.
2. Betala ut resterande aktivitetsbidrag samtidigt med ordinarie
aktivitetsbidrag. För år verksamhetsår 2016 utbetalas det med 4 kronor per
medlem, sammanlagt 2 076 kronor.
Belastar ansvar 3181131 och verksamhet 53541 i 2017 års budget.
Reservation
Sara Seppälä reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Aktivitetsbidrag
Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler utgår aktivitetsstöd till
handikapporganisationer verksamma i kommunen. Högst 18 kronor per medlem,
9 kronor/medlem vid första utbetalningen och 4 kronor/medlem vid andra
utbetalningen i november.
Resterande aktivitetsbidrag
Enligt regler för kommunala bidrag till handikapporganisationer inom
kommunen utgår resterande aktivitetsbidrag och det ska utbetalas ett halvår efter
ordinarie aktivitetsbidrag.
Administrationen av resterande aktivitetsbidrag är stor då utbetalningar görs på
små summor, flera under 100 kronor. För effektivare hantering av resterande
aktivitetsbidrag föreslås att utbetalning sker samtidigt som ordinarie utbetalning
av aktivitetsbidraget sker. Det innebär att ingen utbetalning i november kommer
att göras. En översyn av bidrag pågår under 2017 där nytt regelverk för
beviljande av bidrag kommer att tas fram.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Sara Seppälä (SD) lämnar följande skriftliga yrkande:
”Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslag till beslut och yrkar vidare:
Att aktivitetsbidrag beviljas till handikappföreningar för verksamhetsåret
2016 med 18kr per medlem, sammanlagt 9342 kronor. Att i övrigt föreslå
kommunfullmäktige besluta om att se över reglementet om aktivitetsbidrag för
handikappföreningar i syfte att höja bidraget då nuvarande reglemente är
från 1977 och inte alls tar hänsyn till det nuvarande prisläget i samhället.”
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
förvaltningens förslag och på bifall till Sara Seppäläs (SD) yrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens sammanställning
och uträkning per förening

Skickas till
Bojan Lundqvist, BAS
Berörda föreningar
Justerandes sign
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§ 11

Dnr BAS 2016/593

Lokalkostnadsbidrag för verksamhetsåret
2016, Pensionärsföreningar
Beslut
Nämnden beslutar följande.
Lokalkostnadsbidrag för år 2016 beviljas med 77 % bidragstäckning, till
Kramfors PRO med 31 955 kronor och till Frånö PRO med 8 470 kronor,
sammanlagt 40 425 kronor, att belasta ansvar 3181131 och verksamhet 53523
i 2017 års budget.
Reservation
Sara Seppälä reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för bidrag till
pensionärsföreningar utgår lokalkostnadsbidrag för lokal som ägs eller hyrs av
föreningen med högst 90 % av den godkända årskostnaden. Som förutsättning
gäller att beslut om förvärv eller förhyrning har godkänts av kommunen.
Kramfors och Frånö PRO har sedan många år (från 1995 och ev.tidigare) varit
beviljade lokalkostnadsbidrag. En översyn av bidrag pågår under 2017 där
nytt regelverk för vem som är berättigad lokalkostnadsbidrag kommer att tas
fram.
Godkända lokalkostnader:
Kramfors PRO 41 500 kronor och Frånö PRO 11 000 kronor. Med 77 %
bidragstäckning får Kramfors PRO 31 955 kronor och Frånö PRO med 8 470
kronor, sammanlagt 40 425 kronor.

Justerandes sign
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Yrkanden
Sara Seppälä (SD) lämnar följande skriftliga yrkande:
”Sverigedemokraterna yrkar att lokalkostnadsbidrag för år 2016 beviljas med
90 % bidragstäckning, till Kramfors PRO med 37 350 kronor och till Frånö
PRO med 9900 kronor, sammanlagt 47 250 kronor, att belasta ansvar
3181131 och verksamget 53523 i 2017 års budget. Enligt kommunfullmäktige
fastställda regler för bidrag till pensionärsföreningar utgår
lokalkostnadsbidrag för lokal som ägs eller hyrs av föreningen med högst 90
% av den godkända årskostnaden. Sverigedemokraterna anser att 90 %
bidragstäckning till Kramfors PRO och till Frånö PRO är en liten summa för
kommunen men en stor summa för föreningarna.”
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
förvaltningens förslag och på bifall till Sara Seppäläs (SD) yrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens
sammanställning
Ansökan om lokalkostnadsbidrag från Kramfors PRO och Frånö PRO

Skickas till
Bojan Lundqvist, BAS
Kramfors PRO
Frånö PRO
Justerandes sign
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§ 12

Dnr BAS 2016/592

Lokalkostandsbidrag för verksamhetsåret
2016, handikapporganisationer
Beslut
Nämnden beslutar följande.
Lokalkostnadsbidrag beviljas för verksamhetsåret 2016, med 77 %
bidragstäckning, till Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), Kramfors
med 107 778 kronor och till Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
(RSMH-Ådalen) med 33 264 kronor, sammanlagt 141 042 kronor, att belasta
ansvar 3181131 och verksamhet 53541 i 2017 års budget.

Reservation
Sara Seppälä reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för bidrag till
handikapporganisationer utgår lokalkostnadsbidrag för lokal som ägs eller
hyrs av förening med högst 90 % av den godkända årskostnaden. Som
förutsättning gäller att beslut om förvärv eller förhyrning av lokal har
godkänts av kommunen.
HSO och RSMH har sedan många år varit beviljade lokalkostnadsbidrag. En
översyn av bidrag pågår under 2017 där nytt regelverk för vem som är
berättigad lokalkostnadsbidrag kommer att tas fram.
Godkända lokalkostnader:
HSO 139 971 kronor och RSMH 43 200 kronor. HSO har haft hyresintäkter
på 40 112 kronor, de är inte medräknade.
Med 77 % täckning får HSO Kramfors 107 778 kronor och RSMH-Ådalen
33 264 kronor, sammanlagt 141 042 kronor i lokalkostnadsbidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-01-26
Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala
servicenämnden

Yrkanden
Sara Seppälä (SD) lämnar följande skriftliga yrkande:
”Sverigedemokraterna yrkar att lokalkostnadsbidrag för år 2016 beviljas med
90 % bidragstäckning, till Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO),
Kramfors med 125 973,90 kronor och till Riksförbundet för Social och Mental
Hälsa (RSMH-Ådalen) med 38 880 kronor, sammanlagt 164 853,90 kronor,
att belasta ansvar 3181131 och verksamhet 53541 i 2017 års budget. Enligt
av kommunfullmäktige fastställda regler för bidrag till
handikaporganisationer utgår lokalkostnadsbidrag för lokal som ägs eller
hyrs av förening med högst 90 % av den godkända årskostnaden.
Sverigedemokraterna anser att 90 % bidragstäckning till
Handikappförbundens Samarbetsorganisation (HSO), Kramfors och till
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH-Ådalen)är en liten summa
för kommunen men en stor summa för föreningarna.

Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
förvaltningens förslag och på bifall till Sara Seppäläs (SD) yrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens
sammanställning.
Ansökan om lokalkostnadsbidrag från HSO och RSMH

Skickas till
Bojan Lundqvist, BAS
Kramfors HSO
RSMH-Ådalen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-01-26
Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala
servicenämnden

§ 13

Dnr BAS 2016/593

Grundbidrag för verksamhetsåret 2016,
pensionärsföreningar
Beslut
Nämnden beslutar följande
Grundbidrag beviljas till pensionärsföreningar för verksamhetsåret 2016 med
11 kronor per medlem sammanlagt 36 879 kronor att belasta ansvar 3181131
och verksamhet 53523 i 2017 års budget.
Ärendet
Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler utgår grundbidrag avsett att
bidra till kostnader för administration och för regelbunden mötesverksamhet
till pensionärsverksamheter verksamma i kommunen.
Grundbidraget utgår med högst 11 kronor per medlem det blir sammanlagt
36 879 kronor.
En översyn av bidrag pågår under 2017 där nytt regelverk för beviljande av
bidrag kommer att tas fram.
Bidraget beräknas efter antalet medlemmar den 1 juli året före bidragsåret.
I enlighet med särskild framställning utbetalas grundbidrag till Kramfors PRO
samorganisation och SPF samrådsgrupp med 1 kr per medlem.
Beslutsunderlag
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens
sammanställning och uträkning per förening.

Skickas till
Bojan Lundqvist, BAS
Berörda föreningar
Justerandes sign
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§ 14

Dnr BAS 2016/592

Grundbidrag för verksamhetsåret 2016,
handikappföreningar
Beslut
Nämnden beslutar följande
Grundbidrag beviljas till handikapporganisationer för år 2016 med 11 kronor
per medlem med sammanlagt 11 561 kronor att belasta ansvar 3181131 och
verksamhet 53541 i 2017 års budget.
Ärendet
Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler utgår grundbidrag avsett att
bidra till kostnader för administration och för regelbunden mötesverksamhet
till handikapporganisationer verksamma i kommunen.
Grundbidraget utgår med högst 11 kronor per medlem och år det blir
sammanlagt 11 561 kronor.
En översyn av bidrag pågår under 2017 där nytt regelverk för beviljande av
bidrag kommer att tas fram.
Grundbidraget beräknas efter antalet medlemmar den 1 juli året före
bidragsåret.
Beslutsunderlag
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningens
sammanställning och uträkning per förening

Skickas till
Bojan Lundqvist, BAS
Berörda föreningar
Justerandes sign
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§ 15

Dnr BAS 2017/9

Planeringsförutsättningar
inför budgetåret 2018
Beslut
Nämnden beslutar följande
Tagit del av planeringsförutsättningarna inför budgetåret 2018
Ärendet
Budgetramen för 2018 görs på traditionellt vis och är beräknad på följande
sätt:










Justerandes sign

Personalkostnaden är uppräknad med 0 % i förvaltningarnas ramar.
Beräknade löneökningar ligger i finansförvaltningens ram och täcker
löneökningar med 3,1 % under 9 månader.
Ingen inflationskompensation.
Ingen uppräkning av externa avgiftsintäkter.
I beräkningarna finns en sänkning av arbetsgivaravgifterna från
38,46% till 38,33%.
En pensionsskuldsprognos är framtagen av KPA 2016-08-31 med
beräkningar för åren 2016 till 2020.
Befolkningsutvecklingsprognos bygger på prognos av Statisticon
under våren 2016. Deras prognos har justerats med den väntade
avvikelsen under 2016 som är positiv och stor. Motsvarande positiv
avvikelse mot Statisticons prognos har antagits uppstå även under
2017 och 2018. Tabeller över prognosen visas nedan.
Skatter och statsbidrag grundar sig på en prognos från SKL cirkulär
16:51 gjord i oktober 2016.
I skatter och statsbidrag finns 29 mkr som kommunen erhåller från de
så kallade ”välfärdsmiljarderna”. Värt att påpeka är att det fortfarande
är en preliminär beräkning som SKL gjorde i september. Definitiva
siffror kommer senare under året.
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Demografiska justeringar av ramarna föreslås i likhet med föregående år. Som
grund för justeringen har de prislappar som används av staten vid
kostnadsutjämning mellan kommuner använts. De nämnder som berörs av
denna justering är Bas-nämnden för invånare 65 år och äldre samt Bkunämnden för invånare 1-18 år.
Den framräknade justeringen för demografiska ändringar medför följande:
Bas-nämnden får en ramjustering med – 2 599 tkr.
Bku-nämnden får en ramjustering med +351 tkr.
Generella besparingar föreslås så att ovanstående två prioriterade nämnder får
besparingskrav på 0,90 % på nettoramarna. Miljö- och byggnämnden,
överförmyndarnämnden, revisionen och kommunstyrelsen får besparingskrav
på 1,2 % på nettoramarna.
Sammantaget ger de demografiska justeringarna samt de generella
besparingarna en sänkning av budgetramarna med 12 834 tkr.
Budgeten för 2018 kommer att beslutas i juni 2017 av fullmäktige.
Planeringsperioden ska ge stor utrymme för dialog med de budgetansvariga.
Det är mycket viktigt att denna dialog genomförs i hela organisationen och
med de förtroendevalda.
Tidsplanen för investeringar beskrivs inte här
Tidplan
Tidsplan
inför budget
2018

Aktivet

Berörda

November, 25

Planeringsförutsättningar klara

December 13

KSAU beslut om planeringsförutsättningar

KSAU och nämnder

2017

Steg 0)

Januari 11

Överenskommelse om hur stor åtagander är och ett förslag
tas fram

Tjänstemannaledningarna med
ekonomistöd

Steg 1
Mars 22-23
Budgetkonferens
Redovisning av förslag på åtgärder och vad som ska
uppnås för de pengar som finns
Steg 3

KSAU

April 4
Justerandes sign

KSAU,
Övriga partier
nämnder
bolagen
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Tidsplan
inför budget
2018

Aktivet

Berörda

Eventuell kompettering av åtgärder med investeringar
Steg 4

KSAU

Förslag till beslut
Steg 5

KF

Oktober

Beslut
Verksamhetsplaner

Nämnder

November

Verksamhetsplan sin egen och övrigas delges

KS

Juni 7

Juni, 26

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar inför budgetåret 2018

Skickas till
Anna-Stina Fors Sjödin
Justerandes sign
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§ 16

Dnr BAS 2016/931

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 424616
Beslut
Nämnden beslutar följande
1. Överlämna nedanstående yttrande i mål nr 4246-16 till Förvaltningsrätten.
2. Upphäva BAS-nämndens beslut 2016-12-01 § 82 punkt 3.
Reservationer
Sara Seppälä reserverar sig mot beslutet.
Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M), Åsa Svensson (C), AnnChristine Näsholm (C) och Annika Östman (C) reserverar sig mot beslutet
med följande skriftliga motivering:
Alliansgruppen avstår att delta i beslutet utifrån att vi anser att man inte följt
gängse demokratiska principer vid beslut av ärende 2, 161201.
Ärendet
Yttrande
I kommunallagen eller några av dess förarbeten framgår inte några tydliga
rutiner eller tillvägagångssätt gällande hur en sluten omröstning ska hanteras,
varken för kommunfullmäktige eller övriga nämnder.
Sveriges Kommuner och Landsting överlämnade en skrivelse till
Justitiedepartementet 2014-12-12 om en begäran om översyn av
bestämmelserna om val till styrelse och nämnder i kommunallagen och lagen
om proportionellt valsätt. I denna skrivelse framgår det tydligt att
lagstiftningens bestämmelser är ofullständiga eller oklara och att det finns
behov av att komplettera lagstiftningen. Det framgår också att dessa brister
vållar administrativa och praktiska problem för många kommuner och
landsting. Något resultat av denna begäran, såsom ny lagstiftning, finns inte.
Det är oklart vilka ”demokratiska rättsprinciper” som den klagande syftar på i
Justerandes sign
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sin överklagan. Den praktiska hanteringen som den klagande hänvisar till i
skälen till överklagan hänvisar i sin tur till praxis och sedvanerätt som inte är
kända hos oss i Kramfors kommun.
Ordförande valde att genomföra sluten omröstning, röstsammanräknare
utsågs, ordförande upplyste om vilka krav som gäller för valsedlarna, samtliga
tjänstgörande ledamöter fick avge sina röster, kontroll skedde av valsedlar,
röstsammaräkning genomfördes och därefter presenterades resultatet och
nämnden tog beslut enligt resultat utan några reservationer.
Enligt lagstiftning och den praxis som är känd för oss, så menar vi att
hanteringen av ärendet (2016-12-01 § 82) gick till på rätt sätt. Att det som
framgår av protokollet stämmer överens med vad som skedde på
sammanträdet måste anses vara korrekt utifrån att protokollet är justerat.
Den klagandes yrkande motsätts utifrån ovanstående motivering.
Yrkanden
Sara Seppälä (SD) lämnar följande skriftliga yrkande:
”Sverigedemokraterna föreslår att nämnden ska fatta beslut om att dela den
klagandes uppfattning i ärendet.”
Jonne Norlin (S), ordförande, yrkar på att nämnden upphäver beslut 2016-1201 § 82 punkt 3.”
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
förvaltningens förslag och på bifall till Sara Seppäläs (SD) yrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att
nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordförande meddelar vidare att proposition kommer ställas på avslag och
bifall till sitt eget tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns.
Efterställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med
sitt eget yrkande tillika upphäva beslut 2016-12-01 § 82 punkt 3. Votering
begärs.
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Votering
Resultatet av voteringen redovisas nedan.
NAMN
Jonne Norlin (S)
Lennart Johansson (V)
Eva Lygdman (S)
Carl-Gunnar Krooks (S)
Åsa Sjölander (S)
Kjell Abrahamsson (S)
Linda Wester (S)
Annika Östman(C)
Åsa Svensson(C)
Ann-Christine Näsholm (C)
Johanna Zidén (M)
Sara Seppälä (SD)
Susanne Viklund (S)
Mikael Henriksson (S)
Anna Strandh Proos (M)
Totalt

JA
X
X
X
X
X
X
X

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
9

0

X
6

Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten Härnösand, föreläggande daterat 2016-12-13
Överklagan daterad 2016-12-09
BAS-nämnden 2016-12-01 § 82

Justerandes sign
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§ 17

Dnr BAS 2017/18

Komplettering av riktlinjer för handläggning av
taxor och avgifter inom omsorg om äldre och
personer med funktionsnedsättning
Beslut
Nämnden beslutar följande
Anta kompletteringen i riktlinjen att gälla från 2017-03-01
Ärendet
BAS-nämnden beslutade 2014-03-27 om riktlinjer för handläggning av taxor
och avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning,
dnr BAS 2014/150.
Alltsedan högkostnadsskyddet (maxtaxan) infördes för avgifter inom äldreoch handikappomsorg 2002, har det beräknats månadsvis utifrån en tolftedel
av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Från och med 1 juli 2016 ändrades
beräkningen till 0,5392 gånger basbeloppet. Maxtaxan får uppgå till högst
ovanstående beräkningsgrund, vilket innebär att kommunen kan lägga sig på
en lägre nivå. Det är första gången som beräkningsgrunden förändras.
För 2017 innebär 0,5392 gånger prisbasbeloppet (44 800 kr) en maxtaxa på
2 013 kronor och den lägre beräkningssiffran ger 1 792 kronor.
I riktlinjerna framgår att avgifter som beräknats på prisbasbeloppet justeras
årligen utifrån aktuellt prisbasbelopp och att avgifter som utgår ifrån
Konsumentverkets beräkningar justeras vid förändringar. Därför föreslås att
kommunens uträkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorg följer
förändringar i beräkning av högkostnadsskyddet i socialtjänstlagen.

Skickas till
Berit Fällström
Justerandes sign
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§ 18

Dnr BAS 2016/911

Detaljbudget 2017 på verksamhetsnivå
Beslut
Nämnden beslutar följande
1. Anta detaljbudget på verksamhetsnivå för 2017
2. Uppdra åt förvaltningen att föreslå åtgärder i syfte att nå ram
3. Uppmärksamma kommunfullmäktige och revisorer på den
ekonomiska situationen nämnden befinner sig i.

Reservation
Sara Seppälä reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Då BAS-nämnden beslutade om att anta verksamhetsplanen för 2017 den 1
december 2016 saknades detaljbudget på verksamhetsnivå.
Arbetet med detaljbudget 2017 har kantats av en mängd osäkerhet med
anledning av det förväntade stora intäktsbortfallet i nämndens budget. Det är
framförallt det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande
barn (EKB) som träder i kraft den 1 juli 2017 som påverkar intäkterna.
Att nämndens budget under flera år och framförallt under 2016 varit rejält
”intäktsdopad” har varit väl känt men hur mycket dessa intäkter måste
räknas ner har inte förrän nu blivit klart. Ett omfattande arbete lagts ner på
att anpassa kostnaderna för mottagande av ensamkommande barn där
inrättande av placeringsformen stödboende samt avveckling av HVB på
Bruksvägen varit en del.
I budget 2017 har intäkterna från migrationsverket minskat med ca 27 mkr
och kostnaderna för mottagande av EKB med 17 mkr vilket innebär ett tapp
Justerandes sign
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”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 återsök,
stöd vid bosättning, försörjningsstöd, tolkservice etc.

Detaljbudget 2016 på verksamhetsnivå
Område
BAS gemensamt
Stöd, vård och omsorg (SVO)*
Individ och familjeomsorg (IFO)
Vuxenutbildning, integration
och arbetsmarknad (VIA)
Generellt sparbeting (ej
fördelat)
Totalt (Nettoram)

Nettobudget
2015
17 195
283 913
160 478
22 911

Nettobudget
2016
14 421
299 684
163 523
22 584
8 638

484 497

491 574

Nettobudget
2017
46 250
268 201
195 617
26 953
29 404
507 617

*HSL flyttat till BAS gemensamt

Yrkanden
Sara Seppälä (SD) lämnar följande skriftliga yrkande:
”Sverigedemokraterna yrkar avslag med hänvisning till vår egen budget som
vi lämnade i kommunfullmäktige.”
Jonne Norlin (S), ordförande, lämnar följande skriftliga tilläggsyrkande:
”Att BAS-nämnden vill uppmärksamma KF och revisorer på den ekonomiska
situationen nämnden befinner sig i.”
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
förvaltningens förslag och på bifall till Sara Seppäläs (SD) yrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att
nämnden beslutar att avslå Sara Seppäläs (SD) avslagsyrkande och besluta i
enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign
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Ordförande meddelar vidare att proposition kommer ställas på bifall och på
avslag till sitt eget yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd
propositions finner ordförande att nämnden beslutar att bifalla
tilläggsyrkandet tillika uppmärksamma KF och revisorer på den ekonomiska
situationen nämnden befinner sig i.

Beslutsunderlag
Budget 2017

Skickas till
Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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§ 19

Dnr BAS 2016/908

Synpunkter med anledning av revisionsrapport
”Granskning av arbete med integrations- och
mångfaldsfrågor”
Beslut
Nämnden beslutar följande
Detta utgör nämndens svar till revisorerna.
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna har gett KPMG AB i uppdrag att granska
kommunens organisation och utförande för att integrera nyanlända
invandrare. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens styrning
och uppföljning för att säkerställa att uppdraget utförs och hur tillgängliga
medel används för att finansiera kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete.
De lämnar följande rekommendationer:
1. Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument fastställs som
tydliggör kommunens ambition, syfte och strategi inom mottagande
och integration och att det finns en plan för hur dessa skall
implementeras och följas upp
2. Styrelse och nämnder ser över och tydliggöra nätverkens roll
3. Styrelse och nämnder utvecklar uppföljningen av resultat och
erfarenheter till en samlad helhetsbild i syfte att stödja fortsatt
utveckling av integrationsarbetet
4. Kommunstyrelsen bereder ett ärende för fastställande av modell för
fördelning av schablonbidrag
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5. Styrelse och nämnder säkerställer att åtgärderna inte medför
stadigvarande kostnadsökningar alternativt att ta hänsyn till dessa i
kommande budget
6. Styrelse och berörda nämnder bör använda Kramfors projektmodell
för åtgärder inom integrationsområdet, i enlighet med riktlinje för
styrning och ledning.
Kommunstyrelse och övriga nämnder har i detta ärende valt att lämna ett
gemensamt yttrande med anledning av ovanstående rekommendationer.

Yttrande
1. Fastställa styrdokument och implementera dessa
Kommunstyrelsen har att leda arbetet med och samordna utformningen av
övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den kommunala verksamheten
samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållen annan
nämnd. De målstyrande dokument som tagits fram de senaste åren är ett sätt
att fullgöra denna uppgift.
Vision, Program med viljeinriktning samt respektive nämnds verksamhetsplan
är de viktigaste styrdokumenten och berör på olika sätt även frågor som rör
nyanländas behov, kommunens integrationsarbete och i viss mån även
ambitionsnivå.
Några exempel på detta är den inledande texten i Vision2031. ”Tillsammans
växer vi och är starka. I Kramfors känner sig alla välkomna. Vår kommun är
en plats med stor öppenhet, tolerans och tillit mellan människor”. I program
med viljeinriktning för åren 2016-2019 framgår att ”Vårt fortsatta
samhällsbygge skall präglas av höga ambitioner och kvalitetskrav när det
gäller jämställdhet, mångfald och social inkludering”. Ett annat viktigt
program är bostadsförsörjningsprogrammet där även nyanländas behov av
bostäder tydliggörs.
Av reglemente för bistånds- arbetsmarknads och sociala servicenämnden
(BAS) framgår att nämnden har att ”samordna kommunens roll i
asylmottagandet vilket bland annat innebär att tillhandahålla god kompetens i
frågor som gäller asyl- och flyktingmottagande i stort”. I Bas-förvaltningens
verksamhetsplan för 2016 och 2017 finns tydliga beskrivningar och även
ambitionsnivå angiven när det gäller nyanlända och deras behov. Exempel på
detta är att myndighetssamverkan skall utvecklas och att nyanlända är en
prioriterad målgrupp för arbetsmarknadsenhetens insatser.
Det har i tidigare genomfört integrationsprojekt konstaterats att i stort sett alla
kommunala verksamheter påverkas av asyl- och flyktingmottagande. Detta
gör att frågor som rör integration och nyanländas behov förvisso behöver
Justerandes sign
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samordnas men i huvudsak bör hanteras inom ramen för ordinarie
verksamhet. Med hänvisning till ovanstående och till de styrdokument som
redan finns är bedömningen att det för närvarande inte finns skäl att ta fram
ett eget program eller liknande styrdokument för integration. Däremot kan
mål och ambitionsnivå i respektive Verksamhetplan behöva ses över vilket
sker i ordinarie budget och verksamhetsplaneringsprocess.
2. Tydliggöra nätverkens roll
Nätverken har kartlagts och beskrivits under hösten 2016. Det kan konstateras
att de flesta nätverk med koppling till integration styrs av andra myndigheter
och är en del av nödvändig myndighetssamverkan på olika nivåer. När det
gäller deltagande i dessa nätverk samt kommunens ”egna” nätverk kommer
styrning, deltagande och innehåll att ses över under våren 2017.
3. Utveckla uppföljning av resultat och erfarenheter till en samlad
helhetsbild
Bedömningen är att det redan finns en tillfredsställande helhetsbild av
kommunala konsekvenser av asyl och flyktingmottagande både avseende
ekonomi, antalsuppgifter, utmaningar och möjligheter. Exempelvis följer Basnämnden regelbundet antalsuppgifter avseende platser i asylboende, antal
barn under 18 år, antal ensamkommande barn samt antal personer i och på
väg ur etableringsprogrammet. Samma inforation lämnas på
kommungemensamma möten och till kommunstyrelsen på begäran.
Invånarantalet och antal barn i skolan samt förändringar i detta följs och
analyseras på ledningsnivå. Frågor som rör bostäder och arbetsmarknad har
återkommande diskuterats på ledningsnivå.
Prognoser har upprättats för de ekonomiska konsekvenserna av att antalet
asylsökande elever och antalet ensamkommande barn minskar. Prognoserna
är så detaljerade att de visar effekten per kvartal (BKU) och månad (BAS).
Dessa prognoser stäms av mot den faktiska utvecklingen.
För att ytterligare förbättra helhetsbilden kommer en sammanställd rapport
över migrationens påverkan på Kramfors kommun, ur ett helhetsperspektiv,
att delges nämnderna och kommunstyrelsen i samband med del- och
helårsrapport.
4. Fastställande av modell för fördelning av schablonbidrag
Den schablonersättning som inte går direkt till respektive verksamhet (skola
och dygnsersättning för ensamkommande barn), utgörs av en grundersättning
(till alla kommuner) samt en schablonersättning baserat på antal nyanlända
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som bosatt sig i kommunen. Fördelad ersättning till BA och BKU synliggörs
som intäkt i respektive verksamhets budget och blir därmed föremål för
politiska beslut.
5. Säkerställa att åtgärderna avslutas eller finansieras
De åtgärder som vidtagits med stöd av tillfälliga integrationsmedel måste
självklart hanteras och prioriteras som vilka andra behov som helst. För 2017
har vissa åtgärder budgeterats för helår, andra för delår och vissa inte alls.
De prognoser vi gör (se avsnitt 3) ger en bra vägledning för när insatser
behöver göras och hur stora dessa behöver vara.
6. Använda Kramfors projektmodell
Projektmodellen har använts i tidigare projekt och kommer, om det blir
aktuellt med nya projekt, att användas igen. Det långsiktiga arbetet med
integration, mångfald och inkludering bör dock ske inom ramen för ordinarie
verksamhet och inte bedrivas i projektform.
Deltar ej i beslut
Sara Seppälä deltar ej i beslutet.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Granskning av arbete med integrations och mångfaldsfrågor
KS (2016/908)

Skickas till
Revisorerna
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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§20

Dnr BAS 2016/201

Budgetutfallsprognos per den 29 februari 2016,
Bas-förvaltningen
Beslut
Nämnden beslutar följande
Budgetutfallsprognos per den 29 februari 2016 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendet
En budgetutfallsprognos per den 29 februari 2016 har upprättats och delgivits
kommunledningsförvaltningen den 17 mars. Prognosen visar på ett överskott
med ca 6,5 mkr. Orsaken till detta är i huvudsak en betydande minskning av
antalet planerade timmar för hemtjänst. Även antal brukare i hemtjänsten har
minskat under årets första månader.
Det är både vanskligt och osäkert att dra slutsatser efter endast två månaders
drift i en behovsstyrd verksamhet. Prognosen är därför behäftad med flera
osäkerhetsfaktorer. Den främsta av dessa är det statliga ersättningssystemet
för ensamkommande barn. Förändrad dygnsersättning för ”ny boendeform”
kan redan under 2016 minska intäkterna med ca 12 mkr om delar av de
platser som idag ingår i kommunens HVB ersätts som ”stödboende”. En
annan osäkerhetsfaktor är nuvarande avtal, där justeringar kan bli aktuellt
om färre ensamkommande barn, än vad som tidigare uppskattats, kommer till
Sverige under 2016.
Då det i budget 2016 fanns en differens mellan tilldelad ram och
kända/bedömda kostnader har generella sparbeting har lagts in i respektive
verksamhetsområde med totalt ca 8,6 mkr. Hänsyn till dessa har tagits i
prognosen.
Beslutsunderlag
Rapport Prognos per den 29 februari 2016, daterad 2016-03-17

Skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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§ 21

Dnr BAS 2016/42

Verksamhetsberättelse 2015
Beslut
Nämnden beslutar följande
Verksamhetsberättelse 2015 godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för Bistånds-,
arbetsmarknads- och socialaservicenämnden (BAS) för 2015.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2015, 2016-02-15

Justerandes sign
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§ 22

Dnr BAS 2017/92

Förtroendemannadelegationer
Beslut
Nämnden beslutar följande
Redovisningen läggs till handlingarna.
Ärendet
Inga förtroendemannadelegationer finns att redovisa.
1. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott,
Sammanträdesprotokoll daterad 2017-01-11
2. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott,
Sammanträdesprotokoll daterad 2016-12-20
3. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott,
Sammanträdesprotokoll daterad 2016-08-16
4. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott,
Sammanträdesprotokoll daterad 2016-09-20
5. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott,
Sammanträdesprotokoll daterad 2016-10-11
6. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott,
Sammanträdesprotokoll daterad 2016-11-22
7. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens socialutskott,
Sammanträdesprotokoll daterad 2016-12-12
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§ 23

Dnr BAS 2017/93

Tjänstemannadelegationer
Beslut
Nämnden beslutar följande
Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan.
1. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, daterad 2016-12-16
2. Delegationsbeslut, Ekonomiskt bistånd, familjerätt, förmedlings medel,
IFO och övrigt bistånd daterad 2016-12-16
3. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB daterad 2016-12-16.
4. Delegationsbeslut, FN inkl. service, Service (FN) daterad 2016-12-16
5. Beslutade bostadsanpassningsärenden perioden 2016-11-01-2016-11-30
6. Beslutade bostadsanpassningsärenden perioden 2016-12-01- 2016-12-31
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§ 24

Dnr BAS 2017/94

Delgivningar
Beslut
Nämnden beslutar följande
Lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendet
Nämnden får ta del av följande:
1. Länsstyrelsen, Slutrapportering -§37a-medel
2. Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd 2016 daterad 2016-10-06
3. Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd 2016 daterad 2016-11-02
4 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd sammanställning insamlade värden
daterad 2016-12-13
5 Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden,
Sammanträdesprotokoll daterad 2016-09-29
6. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden,
Sammanträdesprotokoll daterad 2016-12-01
7. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala serviceförvaltningen Christer Joald
och Jonas Norén, Information enligt Skollagen 5 kap 21§ daterad 2017-01-09
8. Förvaltningsledningen BAS och BKU, Handlingsplan vid misstanke att
barn far illa; om anmälan till socialtjänsten daterad 2016-12-13
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§ 25

Dnr Treserva XX

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om
överflyttning av vårdnad jämlikt 6 kap 8a §
föräldrabalken
§ 25 i nämndens protokoll 2017-01-26 sidan 48 omfattas av sekretess.
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