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§ 43 Dnr BAS 2018/8 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av följande information 

 Maria Styrman, Linda Näreaho och Gunilla Engdahl informerar om 

kvinnojourens verksamhet. 

 Jerker Byström, förbundschef samordningsförbundet informerar om 

samordningsförbundets verksamhet. 

 Ingrid Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) redovisar 

statistik av avvikelser. 

 Inga-Lena Arkeflod, enhetschef och Annica Åhlin, enhetschef, 

informerar om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. 

 Inga-Lena Arkeflod, enhetschef, informerar, svar på 

diskrimineringsombudsmannens (DO) beslut (BAS 2017/610). 

 Berit Fällström, administrativ chef, redovisar statistik. 

 Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef, redovisar delårsbokslutet 

per 2018-08-31. 

 Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef, informerar om gemensam 

finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens 

verksamheter. 
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§ 44 Dnr BAS 2017/864 

Revidering av plan för internkontroll BAS-nämnden 

2018 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

Fastställa plan för internkontroll 2018 med redovisade justeringar 

Ärendet 

Nämnden fastställde en plan för internkontroll 2018 den 2 februari 2018. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 13-14 mars en 

inspektion som bland annat rörde kommunens handläggning av anmälningar 

och utredningar som rör barn. I beslutet pekar IVO på det fakta att 

utredningar som rör barn inte alltid genomförs skyndsamt. I nämndens 

yttrande till IVO, BAS 2018/58, framgår att nämnden kommer att införa 

egenkontroll av antalet utredningar som inleds samt följa hur skyndsamt 

dessa genomförs. I internkontrollplanen för 2018 har därför lagts till att 

nämnden vid varje sammanträde skall få en rapport av hur många 

utredningar som inletts och hur många av dessa som inte fördelats till 

handläggare inom tre veckor.  

Samråd 

Inget särskilt samråd har skett i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Plan för internkontroll 2018 – BAS-nämnden 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Verksamhets- och avdelningschefer 
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§ 45 Dnr BAS 2018/18 

Revidering av Delegationsordning för allmänna och 

ekonomiska ärenden 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

Revidering av delegationsordningen antas och gäller omedelbart.  

Ärendet 

Delegationsordning för allmänna och ekonomiska ärenden BAS 2016/265 

beslutades 2016-09-29 och har därefter reviderats vid två tidigare tillfällen, 

senast 2018-02-01, BAS 2018/18.  

I denna upplaga har hänvisning till lagtext anpassats till den nya 

Kommunallagen (2017:725) som trädde ikraft 2018-01-01. Vidare har 

delegation för upphandling tydliggjorts och ett nytt avsnitt om 

personuppgiftshantering lagts till. Det senare med anledning av 

Dataskyddsförordningen (2016:679) samt tilläggsbestämmelser i Lag 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning som trädde i kraft 2018-05-25. De beslut som föreslås 

kunna vidaredelegeras finns nu tydligt angivet i kommentarsrutan. 

Utöver detta föreslås att beslut om utdelning ur Hjälpsamfonden delegeras 

till ekonomiadministratör i kommunstyrelseförvaltningen. Skälet till detta är 

att de 40 fonder som utgör Hjälpsamstiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen 

trots att det är BAS-nämnden som fått uppdraget att besluta om utbetalning. 

Då utbetalning ur fond sker i egenskap av förvaltare och inte som kommun 

och myndighet har en överenskommelse skett med 

kommunstyrelseförvaltningen om denna lösning.   

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för allmänna och ekonomiska ärenden BAS 2016/265 

Beslutet skickas till 

Anna-Stina Fors Sjödin 
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Carina Westin 

Carina Eriksson 

Inga-Lena Arkeflod 

Veronica Olmenius 

Christer Joald 

Berit Fällström 

Ekonomienheten 
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§ 46 Dnr BAS 2018/793 

Revidering av delegationsordning för socialtjänst och 

angränsade områden 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut  

Delegationsordningen antas och gäller omedelbart. 

Ärendet 

Delegationsordning för socialtjänst och angränsade områden beslutades 

2012-06-01 och har därefter reviderats vid ett flertal tillfällen, senast  

2017-12-07, BAS 2017/10.  

I denna upplaga har hänvisning till lagtext uppdaterats utifrån 

Socialtjänstlag, Hälso- och sjukvårdslag samt Föräldrabalken. Vidare har 

delegationer som inte längre är aktuella tagits bort. För att öka tydligheten 

kring revideringar samt göra dokumentet mer lättöverskådligt har 

numreringen lagts i ordningsföljd och formatet har uppdaterats.  

Helt nya delegationer är: 

2.21 - Yttrande till åklagare beträffande äktenskapsskillnad gällande 

minderårig 

5.4 - Eftergift av ersättningsskyldighet 

10.5 - Beslut om bistånd i form av rätt till medboende 

10.6 - Beslut om tillhörighet av personkrets 

Uppdaterade delegationer är: 

10.11 - Beslut om avgifter och 10.12 - Beslut om nedskrivning av eller 

befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre och 

funktionshinderområdet att gälla enligt 8 kap. 2-9 §§ SoL och 26 § HSL 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för socialtjänst och angränsade områden, BAS 2018/793 
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Beslutet skickas till 

Anna-Stina Fors Sjödin 

Carina Westin 

Carina Eriksson 

Inga-Lena Arkeflod 

Veronica Olmenius 

Berit Fällström 
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§ 47 Dnr BAS 2018/464 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej 

verkställda beslut då verkställighet avbrutits  

för kvartal 1 år 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut  

1. Lägga informationen om rapporteringen av ej verkställda beslut med 

godkännande till handlingarna och översända rapport för kännedom 

till revisorerna och kommunfullmäktige 

2. Lägga informationen om rapporteringen av ej verkställda beslut då 

verkställighet avbrutits med godkännande till handlingarna och 

översända rapport 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. Detsamma gäller för alla gynnande 

beslut 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.  

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. Detsamma gäller hur 

många gynnande beslut 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. 
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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. 

Måluppfyllelse 

Brukare och elever ska vara nöjda med det stöd och den utbildning som 

tillhandahålls 

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

möjligt, kan leva kvar i sin familj 

Samråd 

Inget särskilt samråd har skett i detta ärende 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport kvartal 1 år 2018 (2018-07-19, BAS 2018/464) 

Individrapporter endast för revisorer 

Beslutet skickas till 

Revisorer, individrapporter 

Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 48 Dnr BAS 2018/762 

Rapportering av ej verkställda beslut och av ej 

verkställda beslut då verkställighet avbrutits  

för kvartal 2 år 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

1. Lägga informationen om rapporteringen av ej verkställda beslut med 

godkännande till handlingarna och översända rapport för kännedom 

till revisorerna och kommunfullmäktige 

2. Lägga informationen om rapporteringen av ej verkställda beslut då 

verkställighet avbrutits med godkännande till handlingarna och 

översända rapport 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. Detsamma gäller för alla gynnande 

beslut 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.  

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. Detsamma gäller hur 

många gynnande beslut 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. 
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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. 

Måluppfyllelse 

Brukare och elever ska vara nöjda med det stöd och den utbildning som 

tillhandahålls 

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

möjligt, kan leva kvar i sin familj 

Samråd 

Inget särskilt samråd har skett i detta ärende 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport kvartal 2 år 2018 (2018-08-02, BAS 2018/762)  

Individrapporter endast för revisorer 

Beslutet skickas till 

Revisorer, individrapporter 

Kommunfullmäktige, statistikrapport 
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§ 49 Dnr BAS 2018/794 

Riktlinje för handläggning av avgifter  

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

1. Anta justerad riktlinje för hantering av avgifter att gälla från 2018-

10-01 

2. Uppdra till BAS administrativa chef att uppdatera riktlinjen 

kontinuerlig när det gäller justering av belopp, hänvisning till lagrum 

och infogande av separata nämndbeslut 

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. 

Sedan den fastställdes har belopp räknats upp, separata beslut har fattats till 

exempel att anta ny nationell beräkningsmodell och nu senast avgift för 

insatser inom hälso- och sjukvård.  

I riktlinjen framgår att avgifter som beräknats på prisbasbeloppet justeras 

årligen utifrån aktuellt prisbasbelopp och att avgifter som utgår ifrån 

Konsumentverkets beräkningar justeras vid förändringar. Så har även gjorts i 

praktiken men riktlinjen har inte uppdaterats med aktuella belopp.  

I de separata besluten har det funnits med att riktlinjen ska uppdateras vilket 

har fått den effekten att riktlinjen har innehållit belopp både från 2014 och 

från det år ett nytt beslut har tagits.  

Under 2018 har även hänvisningar till olika lagrum ändrats. Sammantaget 

innebär det ganska många förändringar i dokumentet vilket gör att riktlinjen 

behöver beslutas med de uppdateringar som har gjorts. 

De justeringar som gjorts i riktlinjen är anpassning till kommunens senaste 

formatmall för riktlinjer, belopp är justerade till 2018 år nivå, 
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laghänvisningar med tillhörande text är justerade och beslutet om avgift 

inom hälso- och sjukvård har lagts in. 

Riktlinjen ligger tillgänglig för medborgarna på hemsidan och för att hålla en 

bra kvalitet behöver den uppdateras kontinuerlig när det gäller justering av 

belopp, hänvisning till lagrum och infogande av separata nämndbeslut. 

Beslutet är att anta den reviderade riktlinjen att gälla från 2018-10-01 samt 

uppdra till BAS administrativa chef att göra kontinuerliga uppdateringar av 

belopp, hänvisning till lagrum och infogande av separata nämndbeslut. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter 

Måluppfyllelse 

Beslutet kommer att ge högre kvalitet för kommuninvånarna, vilket också är 

ett av kommunens övergripande mål om god kvalitet. 

Samråd 

Inte aktuellt i detta ärende 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för hantering av avgifter, 2018-08-08, BAS 2018/794 

Beslutet skickas till 

Handläggare avgifter 

Administrativ chef  
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§ 50 Dnr BAS 2018/843 

Sammanträdesplan 2019 för Välfärdsnämnden med 

utskott 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2019 

Socialutskottet 

Ordinarie tid 13.15 

Politisk beredning 

Ordinarie tid 15.15 

Nämnd 

Ordinarie tid 14.00 

22/1 

19/2 

19/3 

10/4 

15/5 

16/6 

20/8 

18/9 

16/10 

26/11 

19/12 

22/1 

19/3 

10/4 

15/5 

18/9 

16/10 

25/11 

7/2 

28/3 

25/4 

23/5 

26/9 

23/10 

12/12 

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 

21/2 
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16/5 

5/9 

Ärendet 

Enligt kommunallagen kap. 6 § 18 bestämmer nämnden när ordinarie 

sammanträden ska hållas. 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. 

Ekonomi och finansiering 

Inryms under nämndens budget. 

Måluppfyllelse 

Detta beslut påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på 

sammansträdesplan för 2019. Samordning har skett för att undvika att större 

sammanträden krockar. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2019 

Skickas till 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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§ 51 Dnr BAS 2018/865 

Revidering av BAS handlingsplan Budget 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

Godkänna förslag till reviderad tidsplan för utredningar i handlingsplanen. 

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 och för målet att nå ram har nämnden tagit fram en 

handlingsplan, BAS 2017/865. 

Den tidigare framtagna tidsplanen för utredningsuppdragen I, J och K som 

var satta på redovisning 27/9 behöver revideras. 

I. Flyttas fram till 25 oktober 

J. Flyttas fram till 13 december 

K. Flyttas fram till 13 december 

Beslutsunderlag 

Reviderad Handlingsplan budget 2018, 2018-08-28 

Beslutet skickas till 

Anna-Stina Fors Sjödin 

Carina Westin 

Carina Eriksson 

Inga-Lena Arkeflod 

Veronica Olmenius 

Christer Joald 

Berit Fällström 
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§ 52 Dnr BAS 2018/790 

Uppdrag N: Beskrivning och analys av åtgärder av god 

kvalitet i syfte att utveckla öppna, tidiga och 

efterhjälpande insatser på hemmaplan. 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

Tagit del av redovisning av Beskrivning och analys av åtgärder av god 

kvalitet i syfte att utveckla öppna, tidiga och efterhjälpande insatser på 

hemmaplan (utredningsuppdrag N).  

Ärendet 

BAS-nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder 

med syfte att utveckla öppna, tidiga och efterhjälpande insatser på 

hemmaplan.  

Rapporten beskriver de insatser på hemmaplan som Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) i nuläget har tillgång till samt möjlig utveckling av 

ytterligare insatser kopplat till bemanning, ekonomisk situation och möjlig 

samverkan.    

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnadsökningar kommer att ske då redovisningen inte innehåller 

någon utökning av verksamhet. Däremot är målsättning och förhoppning att 

fler insatser på hemmaplan på längre sikt skall ge en ekonomisk besparing.  

Måluppfyllelse 

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

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

Förvaltningens inriktning är att med de ekonomiska ramar som ges fortsätta 

att ge och utveckla stödinsatser på hemmaplan med målet att barn ska kunna 

bo kvar i sina familjer. Öppna och tidiga insatser inom Familjecentralens 

verksamhet stämmer väl mot viljeinriktningen hållbarhet, jämställdhet och 

kultur.   
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Samråd 

Information i samverkansråd 2018-09-19. 

Beslutsunderlag 

Rapport Utredningsuppdrag enligt handlingsplan 2018, Uppdrag N: 

Beskrivning och analys av åtgärder av god kvalitet  i syfte att utveckla   

öppna,  tidiga  och  efterhjälpande insatser på  hemmaplan, Dnr 2018/790 

daterad 2018-08-03. 

Beslutet skickas till 

Carina Eriksson, verksamhetschef IFO 

Lena Wälivaara, enhetschef IFO/Barn och unga enheten 
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§ 53 Dnr BAS 2018/796 

Uppdrag O: Införa E-tjänst försörjningsstöd  

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

Tagit del av redovisning av att Införa E-tjänst-försörjningsstöd 

(utredningsuppdrag O) med målsättning att införa E-tjänst gällande 

försörjningsstöd under hösten 2019. 

Ärendet 

BAS-nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att 

införa en E-tjänst inom försörjningsstöd. 

Rapporten visar att det finns olika alternativ av E-tjänster och förvaltningen 

förordar ett införande av en halvautomatiserad E-tjänst för försörjningsstöd.   

Ekonomi och finansiering 

Införande av E-tjänst innebär extra kostnader både av engångskaraktär samt 

årliga licensavgifter. På sikt bör dessa årliga extra kostnader hämtas igen 

genom att fler hushåll förhoppningsvis kan arbetas ut till självförsörjning.  

 

Måluppfyllelse 

Införande av E-tjänst kommer att ge högre kvalitet för kommuninvånarna, 

leda till måluppfyllelse av målet attraktiv arbetsgivare eftersom det kan leda 

till att tjänsterna på ekonomigruppen blir mer attraktiva samt kommer att 

leda till att arbetet vid IFO:s ekonomigrupp blir effektivare, vilket på sikt 

kan innebära att kommunens ekonomi förbättras. Genom att minska 

pappershantering och utskrifter är införande av E-tjänst en del i att bygga en 

socialt hållbar framtid. 

Samråd 

Information i samverkansråd 2018-09-19.  
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Beslutsunderlag 

Rapport Utredningsuppdrag enligt handlingsplan 2018, Uppdrag O: Införa 

E-tjänst försörjningsstöd, Dnr 2018/796 daterad 2018-08-31. 

Beslutet skickas till 

Carina Eriksson, verksamhetschef IFO 

Therese Lindblom Kleva, enhetschef IFO/Vuxenenheten 

David Wiklund, verksamhetsutvecklare KLH 
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§ 54 Dnr BAS 2018/838 

Handlingsplan för digitalisering och välfärdsteknik 

2018-2020 BAS-nämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

Fastställa handlingsplan för digitalisering och välfärdsteknik 2018-2020. 

Ärendet 

För att klara välfärdens utmaningar behöver många och olika möjligheter tas 

till vara. Digitalisering är ett strategiskt förhållningssätt som syftar till att 

skapa större nytta genom nya eller förändrade arbetssätt med stöd av digital 

teknik. Nationella visioner för digitalisering samt kommunerna i länets 

gemensamma strategi ligger till grund för handlingsplanen.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att godkänna handlingsplanen leder inte till något behov av 

ytterligare finansiering. Stimulansmedel från Socialstyrelsen till 

investeringar i välfärdsteknik i omsorgen finns för 2018 och avsikten är att 

använda dessa medel.  

Måluppfyllelse 

Förväntade effekter av handlingsplanen går i linje med de 

kommunövergripande målen. Förenkling, automatisering, frigörande av 

resurser, ökad delaktighet och trygghet och i slutänden bidra till god 

ekonomisk hushållning.  

Samråd 

Information i samverkansråd 2018-09-19.  

Beslutsunderlag 

Utredningsunderlag S: Handlingsplan för digitalisering och välfärdsteknik 

2018-2020 BAS-nämnden. 
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Beslutet skickas till 

Veronica Olmenius, avdelningschef Kvalitetsledning och hälsa 
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§ 55 Dnr BAS 2018/862 

Utredningsuppdrag C: Utvärdera effekt av upphandlade 

servicetjänster 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Uppdraget har varit att utvärdera effekter och resultat med koppling till 

kostnader, kvalitet och kompetensförsörjning efter ca 12 månaders köp av 

tjänster från Samhall i form av biståndsbedömda städinsatser i enskilda hem 

i ordinärt boende samt i brukares lägenheter på särskilt boende. 

Ekonomi och finansiering 

Ekonomiskt bedöms tjänsteköpet som kostnadsneutralt, jämfört med om 

städ- tjänsten skulle ha utförts med egen vårdpersonal.  

Måluppfyllelse 

Åtgärden bedöms som neutral till stödjande mot de kommunövergripande 

målen. 

Samråd 

Ingen samverkan har skett i samband med denna utvärdering.  

Beslutsunderlag 

Utredningsrapport, dnr BAS 2018/862, ”Utredningsuppdrag C” enligt 

handlingsplan BAS 2018. 

Beslutet skickas till 

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

social serviceförvaltningen 

Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef för område Stöd- Vård- och Omsorg 
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§ 56 Dnr BAS 2018/896 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2018, Bas-

förvaltningen  

Slutlig beslutsinstans 

Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden 

Beslut 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Ett delårsbokslut per den 31 augusti 2018 har upprättats och delgivits 

kommunledningsförvaltningen den 20 september.  

Prognosen visar på ett beräknat underskott uppgående till-41,3 Mnkr. 

Basnämnden gick in i 2018 med kostnader för beviljade insatser och kända 

behov som översteg tilldelad ram med ca 42 Mnkr. Orsaken till detta var i 

huvudsak att det ”överskott” som tidigare ersättningssystem för 

ensamkommande barn (EKB) renderat, inte längre finns för att tillgå för att 

hantera andra tvingande insatser, framförallt inom socialtjänstens 

verksamhetsområde men även inom vuxenutbildningen. Många 

orosanmälningar inom den social barn och ungdomsvården, ett stort antal 

barn placerade utanför det egna hemmet, behov av hemtjänst utöver budget, 

höga konsultkostnader p.g.a. svårigheter att rekrytera socionomer samt 

omfattande behov av svenska för invandrare (SFI är några exempel på 

sådana insatser). Trots en mängd åtgärder som minskat kostnaderna och mer 

schablonersättning från migrationsverket än budgeterat kan konstateras att 

underskottet i nämndens verksamheter ligger kvar på samma nivå som vid 

ingången till 2018. 

Försämring i förhållande till aprilprognosen beror i huvudsak på att tidigare 

bedömd nedtrappning av antalet konsultstödda familjehem inte kunnat 

uppnås p.g.a. det exceptionellt många placerade barn och vuxna. 

Förhoppningen att minska kostnaderna för socionomkonsulter har inte 
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infriats då enheten ännu inte lyckats rekrytera ny personal i den utsträckning 

som hade behövts.  

Förvaltningen kommer självklart att fortsätta lägga förslag i syfte att nå ram 

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

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

utan att drastiskt försämra verksamhetens möjlighet att tillgodose bedömda 

behov, hantera utredningar skyndsamt och tillhandahålla en acceptabel 

arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 

Rapport Delårsbokslut per den 31 augusti 2018, daterad 2018-09-20 

Bilaga rapport Uppföljning Måluppfyllelse, 2018-09-18 

Bilaga rapport Uppföljning Internkontrollplan, 2018-09-12 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 57 Dnr BAS 2018/10 

Förtroendemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Förtroendemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-06-18 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-09-18. 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-09-04. 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-08-21. 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-07-12. 

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

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-06-20. 

7. Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden, 

Sammanträdesprotokoll daterad 2018-05-31. 

8. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga daterad 2018-08-13. 

9. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2018-08-13. 

10. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2018-08-14.  
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11. Omplaceringsbeslut jämlikt 11 § Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU daterad 2018-06-15.  

12. Placeringsbeslut vid omedelbart omhändertagande jämlikt 11 § Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga daterad 2018-06-18. 

13. Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU daterad 2018-06-18. 
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§ 58 Dnr BAS 2018/9 

Tjänstemannadelegationer 

Slutlig beslutsinstans  

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Tjänstemannadelegationer redovisas enligt nedan. 

1. Nya attestanter till attestlistan IFO 5st och SVO 5st. 

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

2018-05-01 – 2018-08-31. 

3. Delegationsbeslut, Ekonomiskt bistånd, familjerätt, förmedlings 

medel, IFO och övrigt bistånd perioden 2018-05-01 – 2018-08-31. 

4. Delegationsbeslut, Anhörigvårdare, service och ÄO, perioden 

2018-05-01 – 2018-08-31. 

5. Delegationsbeslut, LSS och PA-SFB perioden 2018-05-01 – 2018-

08-31.  
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§ 59 Dnr BAS 2018/7 

Delgivningar  

Slutlig beslutsinstans 

Bistånd-, arbetsmarknad och sociala servicenämnden  

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden får ta del av följande: 

1. Förskrivningsrätt tekniska hjälpmedel Dnr 2018/307 daterad 

2018-08-29. 

2. Diskrimineringsombudsmannen, Tillsyn avseende Kramfors 

kommuns arbete med aktiva åtgärder dnr BAS 2017/610 

daterad 2017-07-05. 

3. Lex Sarah- rapport dnr BAS 2018/797 daterad 2018-08-03. 

4. Lex Sarah- rapport dnr BAS 2018/778 daterad 2018-07-23. 

5. Diskrimineringsombudsmannen, Tillsyn avseende Kramfors 

kommuns arbete med aktiva åtgärder dnr BAS 2017/610 

daterad 2017-07-05. 

6. Inspektionen för vård och omsorg, Beslut, dnr 2018/59 

daterad 2018-06-25. 

7. Inspektionen för vård och omsorg, Beslut, dnr 2016/425 

daterad 2018-06-05. 

8. Inspektionen för vård och omsorg, Beslut, daterad 2018-06-

04 

9. Inspektionen för vård och omsorg, Beslut, daterad 2018-06-

04 

10. Lex Sarah- rapport dnr BAS 2018/600 daterad 2018-05-07. 

 



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(39) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60  

 

 

§ 60 i nämndens protokoll 2018-09-27 omfattas av sekretess 
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§ 61  

 

 

§ 61 i nämndens protokoll 2018-09-27 omfattas av sekretess 
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§ 62  

 

 

§ 62 i nämndens protokoll 2018-09-27 omfattas av sekretess 
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§ 63  

 

 

§ 63 i nämndens protokoll 2018-09-27 omfattas av sekretess 

 



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(39) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64  

 

 

§ 64 i nämndens protokoll 2018-09-27 omfattas av sekretess 

 



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(39) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65  

 

 

§ 65 i nämndens protokoll 2018-09-27 omfattas av sekretess 

 



 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(39) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66  

 

 

§ 66 i nämndens protokoll 2018-09-27 omfattas av sekretess 

 


