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§ 1 Dnr 2020/00003  

Godkännande av dagordning 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen med tillägg av en fråga från Lena 

Westling (C), där hon frågar varför städtjänsten är borttaget och återgår till 

omvårdnadspersonal på särskilda boendet Backa. Detta är ingen politisk fråga, 

varpå det inte blir några diskussioner om detta.     

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2020-01-22 
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§ 2 Dnr 2019/00222  

Detaljbudget 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta detaljbudget för 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens rambudget 271 356 000 kr fördelas ut enligt tabell nedan: 

Budgetpost Budget 2020, kr  Budget 2019, kr Utfall 2019, kr 

Nämnd och stab 18 934 000  23 318 000 17 691 000 

varav Nämnd 519 000  519 000 561 000 

varav Stab 18 415 000  22 799 000 17 130 000 

     

Individ och familjeenhet 53 330 000   54 108 000  50 828 000 

varav Administration m.fl. 2 891 000   2 356 000  2 567 000 

varav IFO Vuxna 23 920 000   24 616 000  21 517 000 

varav IFO Barn och 
ungdom 

26 549 000   27 136 000  26 744 000 

     

Omsorgsenheten 47 071 000   41 494 000  43 949 000 

varav Administration 1 899 000   2 031 000  2 132 000 

varav Bostad med särskild 
service 

28 132 000   23 726 000  24 554 000 

varav Daglig verksamhet 6 134 000   5 059 000  6 551 000 

varav Personlig assistans 6 070 000   5 993 000  6 511 000 

varav Boendekostnad 
annan kommun 

1 183 000   1 383 000  1 122 000 

varav Övriga LSS insatser 3 653 000   3 302 000  3 079 000 

     

Omvårdnadsenhet 152 021 000  147 868 000 152 807 000 

varav Administration m.fl. 14 069 000  13 856 000 14 630 000 

varav Sköterskegrupp, 
Rehabteam 

16 496 000  16 024 000 17 951 000 

varav Hemtjänst 56 802 000  54 655 000 55 275 000 

varav Särskilt boende 64 654 000  63 333 000 63 495 000 

varav Resursenheten 0  0 1 456 000 

     

SUMMA 271 356 000  266 788 000 265 275 000 

     

Ensamkommande 0  0 -1 740 000 

       

 

Ärendet 

Budgeten för socialnämnden fastställdes i kommunfullmäktige § 111, 2019-11-25. 

Ramarna mellan 2019 och 2020 har justerats med hänsyn till de tidigare beslut som 

fattats av kommunfullmäktige. 
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Nedan framgår de större budgetförändringarna mellan åren fördelat på 

verksamhetsområdena. Nämnd och stab, Individ och familjeenhet, 

Omsorgsenheten och Omvårdnadsenheten. 

 

*Innebär att dessa har beslutats tidigare av socialnämnd och kommunfullmäktige. 

Fet text är justeringar som beslutas av socialnämnden idag. 

 

Nämnd och stab 

Åtgärd Belopp, kr 

Kostnadsökningar* 47 000 

Finsam* 65 000 

MAS* 150 000 

Kapitalkostnader justering* 137 000 

Löneöversyn* 219 000 

Skillnad vid inlagda nya löner -117 000 

Internhyror justering* 38 000 

Hyresbudget flytt internt* -4 790 000 

Utökning budget 1,0 enhetschef 637 000 

Minskad budget hyror -1 000 000 

Minskad budget adm staben -450 000 

Utökad budget teknik 680 000 

Summa -4 384 000 

Omsorgsenheten 

Åtgärd Belopp, kr 

Löneöversyn* 793 000 

Skillnad vid inlagda nya löner -73 000 

Kostnadsökningar* 75 000 

Nytt LSS boende* 3 200 000 

LSS korttids, utökning hyra* 260 000 

Boendekostnad annan kommun* -236 000 

Beredskapsersättning enhetschefer* -126 000 

Flytt 0,14 tjänst från 12an till 15 (80 tkr) 0 

Flytt 0,5 tjänst från 54an till Klippan (285 tkr) 0 

Hyresbudget flytt internt* 1 684 000 

Summa 5 577 000 
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Individ och familjeenheten 

Åtgärd Belopp, kr 

Kostnadsökningar* 901 000 

Löneöversyn* 411 000 

Skillnad vid inlagda nya löner - 63 000 

Minskning budget Institutionsplaceringar och 

familjehem BoU* 

-1 100 000 

Minskning budget placeringskostnader vuxen* -1 400 000 

Skillnad placeringskostnader vuxen  28 000 

Minskade statliga intäkter BoU* (1) 588 000 

Utökning tjänst BoU 7,05 till 8,3* (2) 531 000 

Minskning 3,0 till 2,0 tjänst ÖPV BoU* (3) -509 000 

Minskning 2,8 till 2,4 tjänst ÖPV vuxen* (4) -182 000 

Minskning 1,6 till 1,0 tjänst beroendemottagning* 

(5) 

-267 000 

Minskning konsultkostnader BoU* (6)  

1-6 summerar till -100 000 kr 

-261 000 

Internhyror justering* 4 000 

Hyresbudget flytt internt* 295 000 

Övriga kostnader Adm, BoU och Vuxen 

justeringar  

215 000 

Återlägg besparing 2,4 till 2,8 tjänst ÖPV vuxen 

och 1,0 till 1,6 tjänst beroendemottagning 

475 000 

Minskning budget familjehem BoU -444 000 

Summa -778 000 

Omvårdnadsenheten 

Åtgärd Belopp, kr 

Löneöversyn* 3 065 000 

Skillnad vid inlagda löner -878 000 

Kostnadsökningar* 270 000 

Samordnare -1 000 000 

Dagverksamhetens öppettider, minskning* -470 000 

Beredskapsersättning enhetschefer* -338 000 

Effektivisering äldreomsorg* -400 000 

Kapitalkostnader justering* 103 000 

Hyresbudget flytt internt* 2 812 000 
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Omvårdnadsenheten, fortsättning från föregående sida 

Flytt 9,0 åa och övriga kostnader från sjukvård 

till rehab 

0 

Minskning budget omvårdnad adm. -59 000 

Ökning budget övriga kostnader hemtjänsten 467 000 

Högre intäkter hemtjänsten (minskad budget) -271 000 

Högre intäkter SÄBO (minskad budget) -405 000 

Ökning budget tekniska hjälpmedel 900 000 

Minskning budget övriga kostnader SÄBO -280 000 

Utökning budget 1,0 enhetschef 637 000 

Summa 4 153 000 

 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonom Johan Brodin  
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§ 3 Dnr 2020/00006  

Information från socialförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

*Det är i dagsläget nio stycken som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt 

boende, det finns 5 lediga lägenheter. 

* Det är tre internannonser ute, två inom omsorgen och en inom 

omvårdnadsenheten. Samt att det är annonser ute där vi söker arbetesterapeut och 

fysioterapeut. 

  *Rekryteringen av enhetschef till Sunnangården, där planeras det för intervjuer.  

*Marita redovisar resultatet för medarbetar- och arbetsledarundersökningen som 

genomfördes under 2019. 

* Marita påminner om att det är invigning av nya familjerådgivningen imorgon 

onsdag 2020-01-29 mellan kl. 14-15:00 som Ovanåkers kommun och Bollnäs 

kommun driver tillsammans. 
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§ 4 Dnr 2020/00002  

Fördelning av riksnorm för försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa den föreslagna procentuella fördelningen av 

riksnormen för 2020 och framåt.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Försörjningsstödet består av två delar; dels riksnormen och dels skäliga 

kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i 

fackförening och arbetslöshetskassa. Totalsummorna i riksnormen för olika 

ålderskategorier och hushållsstorlekar, fastställs årligen av Regeringen och är lika 

för alla kommuner i landet. År 2012 meddelade Socialstyrelsen att Regeringen inte 

längre bestämmer hur beloppen ska fördelas mellan de olika behovsposterna i 

riksnormen utan endast storleken på riksnormen. Kommunerna får istället själva 

bestämma den inbördes fördelningen.      

Ärendet 

Då Socialstyrelsen inte längre meddelar någon fördelning mellan posterna, 

livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hygien, barn- ungdomsförsäkring, 

förbrukningsvaror, tele/tidningar/tv, som ingår i riksnormen meddelat riksnormen 

lämnas förslag på procentuell fördelning mellan de olika behovsposterna. 

Fördelningen motsvarar den som gällt för tidigare år samt jämlikt vissa andra 

kommuners fördelning. Förslag på procentuell fördelning mellan de olika 

behovsposterna år 2020 och framåt lämnas som bilaga. I samma bilaga lämnas 

även underlag som visar de faktiska beloppen för riksnorm 2020 utifrån den 

föreslagna fördelningen. Även matnormen finns med.  

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Barn och unga kan komma att påverkas av beslutet i de fall då föräldrar och/eller 

barn uppbär försörjningsstöd. Beslutet påverkar inte det totalbelopp som enligt 

riksnormen ska tillgodose skälig levnadsnivå för barn och unga.  

Beslutsunderlag 

Socialstyrelsens riksnorm för försörjningsstöd och förslag procentuell fördelning av 

Riksnorm 2020 och framåt samt tjänsteskrivelse Marie Sörensen 

 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef Marie Sörensen 
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§ 5 Dnr 2019/00001  

Uppföljning av internkontrollplan 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2019.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom 

enligt de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnden för att den interna 

kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska årligen identifiera och analysera väsentliga 

risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en 

internkontrollplan. Resultatet av 2019 års internkontrollarbete ska sammanställas i 

en uppföljningsrapport som ska beslutas av nämnderna. 

I uppföljningsrapporten av internkontrollplan 2019 redogörs för de kontrollmoment 

som genomförts under 2019. Granskningar/kontroller och åtgärder har genomförts 

inom socialförvaltningen under 2019 i enlighet med beslutad internkontrollplan. Vi 

kan se stora förbättringar inom vissa kontrollområden i jämförelse med de kontroller 

som genomfördes 2018. Framförallt när det gäller de kontroller som genomförts 

gällande att utredningstiden inom individ- och familjeomsorgen håller sig inom de 

lagstadgade tidskraven. Några av de identifierade riskerna och kontrollpunkterna 

återkommer i internkontrollplanen för 2020. 

I de fall granskningen har visat på otillfredsställande resultat har åtgärder planerats 

och vidtagits. Detta gäller framförallt avvikelsehanteringen inom förvaltningen där 

det pågår en åtgärd i form av att implementera ett nytt systemstöd för 

avvikelsehantering. 

En sammanfattning av årets arbete framgår av föreliggande rapport.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christian Olars samt uppföljning av internkontrollplan 2019 

 

Beslutet ska skickas till 

Ks 
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§ 6 Dnr 2019/00228  

Internkontrollplan 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2020.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens interna kontroll utgår från kommunens reglemente för inter 

kontroll. Syftet med internkontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en god verksamhet och uppfyller de av kommunfullmäktige fastställda 

målen. Den interna kontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella 

systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. Årligen 

ska en internkontrollplan upprättas genom att bedöma risker som kan påverka 

verksamheten samt verksamheternas ekonomiska resultat. 

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som 

framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp 

enligt beskriven frekvens och metod. Resultatetav uppföljningen redovisas årligen 

till kommunstyrelsen. 

 

Ärendet 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att 

det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det 

samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som 

bidrar till detta. 

Intern kontroll har sitt ursprung i kommunallagen och utgör en väsentlig del i 

kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Den interna kontrollen ska 

säkerställa att styrelser och nämnder uppfyller följande övergripande mål: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevande av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar 

m.m. 

 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt respektive 

verksamhetsområde. Socialnämnden har där med i uppdrag att bland annat se till 

att reglementen, policys, regler och anvisningar följs och fungerar. I samband med 

att årsredovisningen upprättas, följer kommunstyrelsen varje år upp nämndernas 

interna kontroll. 
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Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur nämnden arbetar med 

intern kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete. 

 

I Internkontrollplanen för 2020 har en bilaga lagts till som innehåller en förteckning 

över de risker som prioriteras under året, med kontrollmoment och 

uppföljningsansvar. Vidare finns en bilaga med de risker som följs upp och 

kontrolleras på koncernövergripande nivå för att synliggöra att det förutom kontroller 

på förvaltningsnivå genomförs ytterligare internkontroll.  

 

Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur nämnden arbetar med 

intern kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christian Olars samt förslag på internkontrollplan 2020 

 

Beslutet ska skickas till 

Ks          

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 2019/00188  

Svar på tillsyn till arbetsmiljöverket  

Socialnämndens beslut 

Att socialnämnden antar förslag till yttrande 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverkets ärendenummer 2019/058990       

Arbetsmiljöverket utförde 191128 inspektion på Vuxen- försörjningsstödsenheten på 

Hingsten utifrån anmälan om allvarligt tillbud gällande hot och våld på arbetsplatsen 

190924.  

Arbetsmiljöverket bedömde vid inspektionen att arbetstagarna på enheten har 

bristande kunskaper i hur de kan sydda sig mot våld i form av t.ex. slag och sparkar 

och uppger att alla arbetstagare som arbetar på enheten får kunskaper om hur de 

kan skydda sig mot detta.  

Utbildning i så kallat självskydd planeras för samtliga arbetstagare inom Individ- och 

familjeomsorgen i Ovanåkers kommun och kommer att ske under första halvår 

2020. Planering pågår.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med yttrande Sara Karsbo 

 

Beslutet ska skickas till 

För handläggning: Sara Karsbo             
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§ 8 Dnr 2018/00188  

Delegeringsbeslut 2019- redovisning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen      

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt 

delegeringsordning antagen av nämnden 17 april 2019 samt delegationsordning 

antagen av nämnden 11 december 2019. Dessa beslut ska anmälas/redovisas till 

nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa 

delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 

delegering.  

 

Redovisning  

Två delegeringar som socialchef.   
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§ 9 Dnr 2020/00001  

Meddelande 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av meddelandena    

Ärendet 

1. Protokollsutdrag Kf § 131, Riktlinjer för incidenthantering    

 

 


