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§ 46 Dnr BAS 2017/91 

Information 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

-Inga-Lena Arkeflod, Anna Westman, Anna Byström Helena Flodin och 

Britt Sahlin informerar om schemaläggning kring delade turer. 

-Roger Nyhlén, enhetschef socialpsykiatri, informerar om socialpsykiatrins 

verksamhet och pågående förändringsarbete.  

Liselotte Söderberg och Lena Wedin informerar om verksamheten på 

Hällgumsgatan 47D. Peter Dänbro och Henrik Nordin informerar om 

verksamheten på Viktoriagatan 15, bostad med särskild service. 

-Christer Joald, enhetschef offentliga skolväsendet för vuxna informerar om 

verksamheten inom den kommunala vuxenutbildningen och särskild 

utbildning för vuxna i Kramfors.  

-Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef BAS  informerar om arbetsmiljö i 

kvinnokodade sektorer.  

-Börje Klintbo, verksamhetsutvecklare, Anna-Stina Fors Sjödin, 

förvaltningschef BAS informerar om ekonomi och statistik. 
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§ 47 Dnr BAS 2017/239 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Ärendet 

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 §11) Uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs 

enligt lagar och föreskrifter.  

 

HR-avdelningen ansvarar för uppföljningen som enligt Riktlinjen för 

arbetsmiljö och hälsa ska rapporteras till respektive nämnd samt samlat för 

hela kommunen till HR-råd, Samverskansrådet och Kommunstyrelsen.  

 

Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 

enkät med 18 frågor. Enkäten har skickat till 41 chefer, varav 3 har slutat, 

dvs. 38 har haft möjlighet att besvara enkäten. Av dessa har 33 chefer 

besvarat enkäten.  

 

Resultatet av uppföljningen bifogas med utfall för 2013-2016 samt lite korta 

kommentarer kopplat till resultatet. Några delar av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas, liknande resultat finns i övriga 

förvaltningar vilket gör att frågan kommer att aktualiseras i kommande HR-

råd för eventuellt ha gemensamma utvecklingsaktiviteter.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning SAM 2016 BAS-förvaltningen 

Beslutet skickas till 

Anna-Stina Fors Sjödin 
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§ 48 Dnr BAS 2017/86 

Budgetutfallsprognos per den 28 februari 2017, Bas-

förvaltningen  

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Budgetutfallsprognos per den 28 februari 2017 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Ärendet 

En budgetutfallsprognos per den 28 februari 2017 har upprättats och 

delgivits kommunledningsförvaltningen den 3 april. Prognosen visar ett 

underskott om ca 26 mkr mkr. Orsaken till underskottet är i huvudsak 

minskade intäkter från migrationsverket men här finns även tidigare 

redovisade kostnadsökningar för exempelvis utredning, bilar och enskilda 

ärenden som en del av förklaringen.  

I bedömningen har tagits hänsyn till förväntade kostnadsminskningar i 

befintlig verksamhet som redovisats nämnden gällande, tolkkostnader, 

placeringar barn och unga, vakant tjänst familjeteam samt nya larm på 

särskilt boende.   

Då det i budget 2017 finns en differens mellan tilldelad ram och kända 

kostnader på ca 29 mkr har ett generellt sparbeting lagts in med 

motsavarande summa.  Sparbetinget har, för att underlätta uppföljning i 

respektive verksamhetsområde, lagts in under BAS-övergripande.  

Det är både vanskligt och osäkert att dra slutsatser efter endast två månaders 

drift i en starkt behovsstyrd verksamhet. Prognosen är därför behäftad med 

flera osäkerhetsfaktorer varav behovsutvecklingen av hemtjänst och 

försörjningsstöd är några sådana.  

Beslutsunderlag 

Rapport Prognos per den 28 februari 2017, daterad 2017-04-03 

 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 
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§ 49 Dnr BAS 2017/240 

Kvalitet i särskilt boende 

Beslut 

Nämnden föreslår kommunstyrelsen  

Anta SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvalitet vid 

särskilda boenden för äldre nattetid samt tagit del av nulägesbeskrivningen 

Ärendet 

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid vid särskilda boenden för äldre 

har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, 

Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram 

denna rekommendation. 

 

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 

bemanningsföreskifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag 

med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg 

samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas 

personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre. 

 

Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 

Socialtjänstförordningen. Där framgår att den enskildes behov ska vara 

styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare 

stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för 

äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som 

kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. 

 

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt 

följande fyra nedanstående punkter. 

 

Med anledning av att rekommendationen till viss del handlar om åtgärder 

som ligger utanför BAS-nämndens ansvarsområde samt att 

kommunstyrelsens arbetsutskott är anställande myndighet föreslås att 

kommunstyreslen antar SKL:s rekommendation. 

 

Koll på läget 

Socialtjänsten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov 

av omsorg och tillsyn på natten. Resultatet måste vägas samman med de 
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förutsättningar som finns i förhållande till lokaler och teknik på respektive 

särskilt boende. Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur 

personalen bedriver arbetet under natten. Detta kan ske genom kontinuerlig 

dialog och möten med medarbetare.  

 

Planera utifrån individens behov 

Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg 

och tillsyn nattetid tillgodoses. Det är idag ovanligt att de individuella 

behoven finns uppmärksammade i genomförandeplaner eller att det finns 

enskilda överenskommelser hur den äldre vill ha sin omsorg och tillsyn på 

natten. En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres 

anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn. Planeringen dokumenteras i 

genomförandeplanen och behöver följas upp kontinuerligt. Av erfarenhet vet 

vi att äldres behov förändras både vad gäller sjukdomar och oro Vid 

planeringen bör särskilt uppmärksammas på vilket sätt välfärdsteknik kan 

användas för tillsyn och trygghet. När verksamheten utvecklat rutiner för att 

försäkra sig om en större kunskap kring de individuella behoven måste 

hänsyn också tas till att behovet skiftar över tid. Det kräver också arbetssätt 

med en flexibel bemanning och schemaläggning.  

 

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur 

individens behov ska kunna tillgodoses, och hur digitala lösningar kan vara 

en del av det. Digitala lösningar ska tillgodose den enskildes integritet, 

behov av trygghet och samtidigt möjliggöra att personal nyttjas på bästa sätt. 

Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar 

hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver 

exempelvis omfatta områden som infrastruktur, informationssäkerhet, 

juridik, finansiering, standardisering och former för samverkan med andra 

kommuner. Strategin bör beslutas av kommunstyrelsen och kan exempelvis 

innehålla: 

•  Politisk viljeinriktning 

•  Värdegrunder och förhållningssätt för arbetet  

•  Handlingsplan med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen 

ska nås  

•  Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen 

•  Hur strategin förhåller sig till alternativa utförare  

•  Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer 

och invånare ska etableras 

För att öka takten i införandet av nya arbetssätt i äldreomsorgen behöver 

strategin kompletteras med mer verksamhetsnära handlingsplaner som stöttar 
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verksamheten i valet av bästa möjliga lösning i förhållande till 

arbetsmetoder, arbetsmiljö samt brukarnas förmågor och behov av 

medbestämmande, självständighet och trygghet. För att framgångsrikt kunna 

utveckla och införa nya arbetssätt behövs även kompetensutvecklande 

insatser för alla berörda medarbetare. Det behövs även för att användningen 

av digitala lösningar ska ligga i linje med tillsynsmyndigheternas krav samt 

för att det ska bli en fråga för kommunens högsta ledning att ta hänsyn till i  

kommande verksamhets- och budgetplanering. Rätt använd ger digitala 

lösningar möjligheter för att utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som 

det ökande behoven hos en åldrande befolkning bättre kan tillgodoses. 

 

Ledarskap 

Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att 

förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt tillsammans 

med ökad teknikanvändning ska kunna genomföras. Det handlar då inte 

enbart om den närmaste chefen på äldreboendet utan även om att 

förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings- och  

kvalitetsarbetet. Kommunerna bör också säkerställa att det finns tillgång till 

arbetsledning nattetid. En nyckelfråga är flexibilitet i bemanning för att 

kunna möta äldres behov som förändras över tid. Kommunledningen 

behöver stödja, medverka och följa utvecklingsarbetet då förväntat ökad 

teknikanvändning påverkar rutiner, organisering och arbetskultur. 

 

Beslutsunderlag 

SKL:s rekommendation: Kvalitet i särskilt boende, rekommendation för 

arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre 

Nulägesbeskrivning för äldreomsorg nattetid i Kramfors kommun inom 

rekommenderade områden 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

Inga-Lena Arkeflod 
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§ 50 Dnr BAS 2017/145 

Handlingsplan med förslag till åtgärder, budget 2017 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Besluta i enlighet med alternativ 2.2 avseende utredningsuppdrag 

Sänka kostnader för beredskapsanställning. 

2. Föreslå kommunstyrelsen besluta säga upp avtal med 

Mittuniversitetet avseende programmet för möbel- och 

byggnadshantverk. 

3. Uppdra till förvaltningen att redovisa Basnämndens handlingsplan, 

prognos per den 28/2 samt aktuella bedömningar och beslut med 

koppling till dessa, i enlighet med kommunstyrelsens beslut dnr 

2017/189 

Reservation 

Annika Östman (C), Åsa Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C),  

Anne-Marie Widberg (C) och Anna Strand Proos (M) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 

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 blev inte klart förrän detaljbudet 2017 skulle fastställas. 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 
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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 

återsökning, stöd vid bosättning, försörjningsstöd, tolkservice etc. 

Detaljbudget 2017 på verksamhetsnivå 

*HSL flyttat till BAS gemensamt 

Förslag till åtgärder 

Vid nämndens sammanträde den 30 mars presenterades en handlingsplan 

med konkreta åtgärder och utredningar i syfte att minska kostnaderna. De 

åtgärder och utredningar som nämnden i sitt beslut uppdrog till förvaltningen 

att arbeta vidare med, redovisas i bifogad handlingsplan. 

Utredningsuppdragen ska redovisas nämnden fortlöpande, dock senast vid 

sammanträdet den 28 september 2017.  

Till detta sammanträde den 27 april redovisas utredningsuppdragen sänka 

kostnader för beredskapsanställningar och Träakademin 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) ordförande yrkar följande: 

Bifall till beslutspunkt ett, i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ändra beslutspunkt 2 till följande text: ”Föreslå kommunstyrelsen besluta 

säga upp avtal med Mittuniversitetet avseende programmet för möbel- och 

byggnadshantverk.” 

Område Nettobudget 2015 Nettobudget 2016 Nettobudget 
2017 

BAS gemensamt 17 195   14 421 46 250 

Stöd, vård och omsorg (SVO)* 283 913 299 684 268 201 

Individ och familjeomsorg (IFO) 160 478 163 523 195 617 

Vuxenutbildning, integration och 
arbetsmarknad (VIA) 

22 911   22 584 26 953 

Generellt sparbeting (ej fördelat)      8 638 29 404 

Totalt (Nettoram) 484 497 491 574 507 617 
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Lägga till beslutspunkt 3. ”Uppdra till förvaltningen att redovisa 

Basnämndens handlingsplan, prognos per den 28/2 samt aktuella 

bedömningar och beslut med koppling till dessa, i enlighet med 

kommunstyrelsens beslut dnr 2017/189.” 

Annika Östman (C), Åsa Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C),  

Anne-Marie Widberg (C) och Anna Strand Proos (M) har 2 stycken 

skriftliga tilläggsyrkanden,  

Yrkandet gällande beslutspunkt 1 lyder enligt följande: ”Vi yrkar på at 

besluta i enlighet med alternativ 2,3 avseende utbildningsavdrag sänka 

kostnader för beredskapsanställningar, enligt handlingsplan en besparing på 

ca:8,5 miljoner” 

Samt tilläggsyrkande enligt följande: ”Vi yrkar på att införa LOV inom 

Basnämndens förvaltningsområde. Vi räknar med att de kommer att spara 3-

4 miljoner på årsbasis.” 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas enskilt på varje 

beslutspunkt.  

Propositionsordning beslutspunkt 1. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på Jonne 

Norlins (S) yrkande och bifall på yrkandet från Annika Östman (C), Åsa 

Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C), Anne-Marie Widberg (C) och 

Anna Strand Proos (M). Propositionsordningen godkänns. Efter ställd 

proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Jonne 

Norlins (S) yrkande. 

Propositionsordning beslutspunkt 2. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag på 

sitt yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner 

ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Jonne Norlins (S) yrkande. 

Propositionsordning beslutspunkt 3. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag på 

sitt yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner 

ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Jonne Norlins (S) yrkande. 
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Propositionsordning på tilläggsyrkande 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag på 

tilläggsyrkandet från Annika Östman (C), Åsa Svensson (C), Ann-Christine 

Näsholm (C),Anne-Marie Widberg (C) och Anna Strand Proos (M). 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att nämnden avslå tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag  

Handlingsplan med förslag till åtgärder, budget 2017 

Utredningsuppdrag: Sänka kostnader för beredskapsanställningar och Avtal 

med Mittuniversitetet avseende programmet för möbel och 

byggnadshantverk 
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§ 51 Dnr BAS 2017/97 

Ansökan från Kramfors kvinnoforum om 

verksamhetsbidrag för 2017 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Kramfors kvinnoforum beviljas verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2017 

med 375 000 kronor  

Reservation 

Annika Östman (C), Åsa Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C),  

Anne-Marie Widberg (C) och Anna Strand Proos (M) reserverar sig mot 

beslutet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 

Kramfors Kvinnoforum ansöker om verksamhetsbidrag om 415 000 kronor 

för verksamhetsåret 2017. Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 

servicenämnden har sedan 2005 årligen beviljat Kramfors kvinnoforum 

345 000 kronor i verksamhetsbidrag. Från och med 2011 beslutade nämnden 

att höja verksamhetsbidraget till 375 000 kronor. 

 

Kvinnoforum och brottsofferjouren är för kommunen viktiga 

samarbetspartners i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 

våld. Efter årsmötet 2017 redovisas verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse för 2016. 

 

2013 bildades en länsövergripande arbetsgrupp med representanter från alla 

kommuner i länet samt länsstyrelsen med uppdrag att utreda möjligheten att 

driva ett länsgemensamt skyddat boende. Arbetsgruppen konstaterade att det 

inte var möjligt. Gruppen föreslog att länets kommuner går samman och 

upphandlar skyddade boenden motsvarande den som görs på hem för vård 

och boende (HVB). Upphandlingen gjordes 2016, men inga anbud inkom. 
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För 2016 beviljades Kramfors kvinnoforum 415 000 kronor i 

verksamhetsbidrag för 2016, varav 40 000 kronor var statliga medel för 

tillfälligt stöd för hantering av flyktingsituationen 2016. 

 

Förslag att bevilja Kramfors kvinnoforum 375 000 kronor i 

verksamhetsbidrag för 2017. 

Yrkande 

Annika Östman (C), Åsa Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C), Anne-

Marie Widberg (C) och Anna Strand Proos (M) yrkar att nämnden ska 

bevilja 415 000 kronor. 

Jonne Norlin (S) yrkar avslag på Annika Östman (C), Åsa Svensson (C), 

Ann-Christine Näsholm (C), Anne-Marie Widberg (C) och Anna Strand 

Proos (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Jonne Norlins (S) ordförande meddelar att proposition kommer ställas på 

bifall på sitt eget yrkande och bifall på yrkandet från Annika Östman (C), 

Åsa Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C), Anne-Marie Widberg (C) 

och Anna Strand Proos (M). Propositionsordningen godkänns. Efter ställd 

proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Jonne 

Norlins (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medel 2017 från Kramfors kvinnoforum 

Beslutets skickas till 

Kramfors Kvinnoforum 

Carina Vestin, verksamhetschef 
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§ 52 Dnr BAS 2017/246 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av rapporteringen och den översänds för kännedom till revisorerna 

och kommunfullmäktige 

Ärendet 

Enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § LSS ska nämnden till IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg) och revisorer rapportera alla gynnande 

beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 

inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  

Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen och 28 h § LSS ska nämnden till 

kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande 

beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 

inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange 

vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit 

från dagen för respektive beslut. 

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Rapportering till IVO sker via Internet enligt särskild rutin. 

Ekonomi och finansiering 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan 

myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 

förvaltningsrätten. 

Återkommande brist på verkställande inom angiven tidsram kan innebära att 

kommunen behöver utöka sin verksamhet med till exempel ett boende för 

äldre eller funktionshindrade.  



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(32) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Måluppfyllelse 

 Tillgång till särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta 

skall motsvara kända behov 

 Äldre och funktionsnedsatta ska ha inflytande och vara delaktiga när 

insatser planeras 

 Stöd och insatser till familjer skall leda till att barn och unga, så långt 

det är möjligt, kan leva kvar i sin familj 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport 

Beslutet skickas till 

Revisorer, individrapporter 

Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 53 Dnr BAS 2017/246 

Rapportering av ej verkställda beslut då verkställighet 

avbrutits 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Tagit del av rapporteringen och den översänds för kännedom till revisorerna 

och kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § LSS ska nämnden till IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg) och revisorer rapportera alla gynnande 

beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut 

ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet 

gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapporteringen ska ske en 

gång per kvartal.  

Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen och 28 h § LSS ska nämnden till 

kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande 

beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte har verkställts 

på nytt inom tre månader från dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska 

vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som 

har förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Rapportering till IVO sker via Internet enligt särskild rutin. 

Ekonomi och finansiering 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan 

myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 

förvaltningsrätten. 

Måluppfyllelse 

 Tillgång till särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta 

skall motsvara kända behov 
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 Äldre och funktionsnedsatta ska ha inflytande och vara delaktiga när 

insatser planeras 

 Stöd och insatser till familjer skall leda till att barn och unga, så långt 

det är möjligt, kan leva kvar i sin familj 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport 

Beslutet skickas till 

Revisorer, individrapporter 

Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 54 Dnr BAS 2017/328 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Förvaltningens förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Arbetsmiljöuppgifter fördelas till Förvaltningschef Anna-

Stina Fors Sjödin för BAS-förvaltningens verksamhet. 

 

2. Anna-Stina Fors Sjödin ges rätt att vidarfördela 

arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen som 

möjligt så att ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete kan 

bedrivas ute på de enskilda arbetsplatserna.  

 

Ärendet 

Enligt arbetsmiljölagens 3 kap 2 § är arbetsgivaren huvudansvarig för 

arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetaren inte utsätts 

för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöuppgifterna bör enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete fördelas till 

de personer som har bäst förutsättningar att bedriva arbetsmiljöarbetet. Då 

arbetsmiljöarbetet ses som en naturlig del av det vanliga arbetet så fördelas 

arbetsmiljöuppgifterna därför så nära verksamheten som möjligt.   

 

Enligt Kramfors kommuns Reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Kramfors kommun fördelas arbetsmiljöuppgifterna från 

kommunfullmäktige till respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar sedan 

för att fördela ansvaret vidare till förvaltningschef, som i sin tur fördelar 

vidare så nära verksamheten som möjligt. Kommunchefen har även ett 

ansvar för förvaltningschefernas personliga arbetsmiljö. 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 
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§ 55 Dnr BAS 2017/284 

Sammanträdesplan 2018 för BAS-nämnden med utskott 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar följande 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2018 

Socialutskottet 

Ordinarie tid 13.15 

Politisk beredning 

Ordinarie tid 15.15 

Nämnd 

Ordinarie tid 14.00 

23/1 

20/3 

11/4 

22/5 

18/9 

17/10 

28/11 

23/1 

20/3 

11/4 

22/5 

18/9 

17/10 

28/11 

1/2 

28/3 

19/4 

31/5 

27/9 

25/10 

13/12 

 

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för 

nämnden. 

Information: ordinarie tid 8.30–11.00. 

Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 11.00–14.00. 

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 

anledning av nämnd föreslås vara berättigade till ersättning för 

partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

4. Anta nedanstående plan för utbildningsdagar. 

Utbildningsdagar 

Tid 13-17 

8/2 

17/5 

6/9 
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Ärendet 

Enligt kommunallagen kap. 6 § 18 bestämmer nämnden när ordinarie 

sammanträden ska hållas. Förvaltningen har i samråd med nämndens 

ordförande upprättat förslag på sammansträdesplan för 2018. Samordning 

har skett för att undvika att större sammanträden krockar. 

Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten är berättigade till 

ersättning för dessa gruppmöten enligt kap 4 § 7 i reglementet 

”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda”. 

Beslutet innebär att ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten 

som hålls med anledning av nämnden är berättigade till ersättning för 

partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2018 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 

Ledamöter och ersättare i BAS-nämnden 
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§ 56 Dnr BAS 2017/92 

Förtroendemannadelegationer 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

 

1. Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § första stycket lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) daterad 2017-03-07 

2. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2016-11-21 

3. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2016-11-21 

4. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-03-17 

5. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-03-17 

6. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-03-17 

7.  Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2017-03-20 

8. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-03-08 

9. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-03-08 

10. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-03-15 
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11. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-03-15 

12. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-03-29 

13. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2017-03-29 

14. Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § första stycket lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) daterad 2017-07-19 

15. Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § första stycket lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) daterad 2016- 10-22 

16. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens 

socialutskott, Sammanträdesprotokoll daterad 2017-04-13 

17. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens 

socialutskott, Sammanträdesprotokoll daterad 2017-04-04 
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§ 57 Dnr BAS 2017/93 

Tjänstemannadelegationer 

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

 

1. Nya attestanter till attestlistan IFO 2st 

2. Nya attestanter till attestlistan SVO 5st 

3. Nya attestanter till attestlistan 1 st 

4. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, perioden  

2017-03-01 – 2017 -03- 31 

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

IFO och övrigt bistånd perioden 2017-03-01 – 2017-03- 31 

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

2017-03-01 – 2017-03- 31 

7. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB perioden 2017-03-01 – 2017-03- 31  

8. Beslutade bostadsanpassningsärenden perioden 2017-03-01-2017-03-31 
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§ 58 Dnr BAS 2017/94 

Delgivningar  

Beslut 

Nämnden beslutar följande 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2017-03-30 
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§ 59 Dnr  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 59 i nämndens protokoll 2017-04-27 sidan 27 omfattas av sekretess 
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§ 60 Dnr  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 60 i nämndens protokoll 2017-04-27 sidan 28 omfattas av sekretess 
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§ 61 Dnr  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 61 i nämndens protokoll 2017-04-27 sidan 29 omfattas av sekretess 
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§ 62 Dnr  

Ansökan hos Ångermanlands tingsrätt om överflyttning 

av vårdnad jämlikt 6 kap 8a § föräldrabalken 

§ 62 i nämndens protokoll 2017-04-27 sidan 30 omfattas av sekretess 
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§ 63  

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 

§ 63 i nämndens protokoll 2017-04-27 sidan 31 omfattas av sekretess 
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§ 64  

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 

§ 64 i nämndens protokoll 2017-04-27 sidan 32 omfattas av sekretess 

 

 

 

 

 


