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§ 1 Dnr 2018/00186  

Godkännande av dagordning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2019-01-10 
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§ 2 Dnr 2018/00032  

Ekonomisk rapport 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar emot den ekonomiska rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redogör för decembers budgetuppföljning. Budget till 

och med december uppgår till 257 661 000 kr.  Utfall till och med samma 

period är 269 319 000 kr vilket innebär ett underskott på 11 658 000 kr. 
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§ 3 Dnr 2018/00187  

Information från socialförvaltningen 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

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

boende, det finns fem stycken lediga lägenheter. 

*Ny verksamhetschef är Mathilda Wikholm. 

*Ny enhetschef för Backa är Frida Östberg. 

*Annonser ute där vi söker efter MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), 

enhetschef inom LSS, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  
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§ 4 Dnr 2019/00001  

Internkontrollplan 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar internkontrollplanen för 2019 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Nils-Erik Falk (C) yrkar med bifall från Anne Landar-Ohlsson (C) och Ing-

Britt Fredriksson (KD) att ärendet ska återremitteras med motiveringen att 

den inte uppfyller de grundläggande krav på en internkontrollplan     

Beslutsgång 

Socialnämndens ordförande Einar Wängmark (S) ställer förslagen mot 

varandra och finner att socialnämnden antar socialförvaltningens förslag.    

Reservation 

Utifrån den bruttolista, som ej redovisats, är det anmärkningsvärt att 

nettolistan endast omfattas ett fåtal mindre riskmoment. 

Med tanke på vilken påverkan nämndens verksamhet har på människors 

hälsa och sociala trygghet borde det vara lätt att identifiera kritiska 

riskmoment. Om kritiska riskmoment hanteras i andra styrdokument är det 

rimligt att kräva att dessa styrdokument följs upp via internkontrollplanen. 

Med anledning av planens bristande kvalitet var det vårt yrkande att den 

skulle återremitteras för omarbetning. Då nämnden inte biföll 

återremissyrkandet reserverar vi oss mot beslutet till internkontrollplan. 

För Centerpartiet Nils-Erik Falk och Kristdemokraterna Ing-Britt 

Fredriksson.    

Sammanfattning av ärendet 

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. 

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 

*Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar m.m. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har där med i 
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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. 

I Internkontrollplanen för 2019 finns en lista över de risker som prioriteras 

under året, med kontrollmoment och uppföljningsansvar.  

Beslutsunderlag 

Förslag på internkontrollplan för socialnämnd verksamhetsåret 2019 samt 

tjänsteskrivelse Christian Olars 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomikontoret 

Kf 
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§ 5 Dnr 2018/00168  

Revidering av sammanträdesdagar för socialnämnden 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag på sammanträdesplan för 2019 enligt nedan: 

 

 

Ärendet 

Kommunens nämndsekreterare har träffats och planerat sammanträdesdagar 

för 2019 för att få en samsyn kring sammanträdesdagarna. Dessa dagar 

planerades vi och fattade beslut om ”Sammanträdesplan för 2019” på 

socialnämnden 2018-11-14. Denna plan måste nu revideras då den nytillsatta 

ordförande i socialnämnden har fler politiska uppdrag som krockar med de 

dagar som redan var planerade i den planen. 

Ett nytt förslag har tagits fram tillsammans med nämndsordförande, 

förvaltningschef och nämndsekreterare 

Beslutsunderlag 

Reviderad sammanträdesplan för 2019 samt tjänsteskrivelse Maria Hedström 

Beslutet ska skickas till 

Kf 

Nämndsekreterarna 

Socialförvaltningen     

Månad Beredning 

kl. 10:00 

samtr C 

Socialnämnd 

kl. 09:00 

samtr A 

Januari 3 torsdag 16 onsdag 

Februari 5 fredag plan 2 22 fredag Gästis 

Mars 6 onsdag 28 torsdag 

April 3 onsdag 17 onsdag 

Maj 29/4 måndag plan 2 

kl.13:00 

15 onsdag 

Juni 3 måndag 18 tisdag 

Augusti 7 onsdag 21 onsdag 

September 5 torsdag 17 tisdag 

Oktober 9 kl.13:00 22 tisdag 

November 6 onsdag 19 tisdag 

December 27/11 onsdag 11 onsdag 
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§ 6 Dnr 2018/00164  

Ansökan om ersättning för EDAs sociala arbete under 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beviljar EDA ersättning för deras sociala arbete under 2019 

Sammanfattning av ärendet 

EDA Edsbyns Diakonala Arbete ansöker om 125 000 kr för sitt sociala 

arbete under 2019      

Beslutsunderlag 

Ansökan från ordförande Ulf Odenmyr EDA. 

Tjänsteskrivelse Maria Hedström      

 

Beslutet ska skickas till 

Ordförande för EDA Ulf Odenmyr 
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§ 7 Dnr 2018/00189  

Meddelande 2019 

Ärende 

1. Samverkansprotokoll socialförvaltningen 2019-01-09 
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§ 8 Dnr 2019/00002  

Ekonomiskt bistånd ungdomar 18-21 år 

Socialnämndens beslut 

1. Att besluta att ersättning som utgår inom ramen för 18+ verksamheten 

bistånds prövas. 

2. Att biståndsprövningen tar hänsyn till ungdomarnas dubbla utsatthet och 

likabehandlingsprincipen och hanteras enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Hantering av ersättning för de ungdomar som erhåller bistånd utifrån 

insatsen 18+ i Ovanåkers kommun (unga vuxna mellan 18-21 år som 

kommit till kommunen som ensamkommande och som ej har föräldrar med 

försörjningsskyldighet i landet). 

Insatsen 18+ har hittills inkluderat hyra, el samt en månadsersättning á 4000 

kr/ mån för den enskilde. Ersättningen har inte varit biståndsprövad. 

Socialtjänsten ger som förslag att hyra, el och övriga bistånd bistånds prövas 

enligt befintliga rutiner via försörjningsstödsenheten. Att ha en månatlig fast 

bestämd summa varje månad kan innebära att någon individ får bistånd utan 

att ett verkligt behov finns, då flertalet individet arbetar extra samt har 

ersättningar och bidrag från andra instanser så som t.ex. CSN-bidrag eller 

bostadsbidrag. Det skulle även kunna innebära att någon individ inte får 

tillräckligt bistånd. Att ha en fast månatlig ersättning som inte bistånds 

prövas anses ej vara ett rättssäkert tillvägagångssätt för socialtjänsten som 

myndighet. 

2. Hantering av försörjningsstöd för samtliga unga vuxna mellan 18-21 år 

(som inte har föräldrar som kan leva upp till försörjningsplikten) 

Socialtjänsten önskar ett inriktningsbeslut från nämnden då bistånd i form av 

försörjningsstöd kan hanteras olika för unga vuxna (18-21 år) där föräldrarna 

av olika anledning ej har försörjningsförmåga. Enligt föräldrabalken har 

föräldrar försörjningsansvar för sina barn tom det år de fyller 21 om de 

studerar. I samband med nya gymnasielagen då flertalet ungdomar kommer 

att söka försörjningsstöd utifrån att de inte har föräldrar i landet och då detta 

tidigare hanterats olika inom kommunen önskar socialtjänsten ett 

inriktningsbeslut från nämnden, samt utifrån att totala summan för utbetalt 

bistånd kan komma att överskrida vad som får beslutas på tjänstemannanivå. 

I dagsläget är biståndet för de unga vuxna som kan komma att omfattas av 

detta utifrån nya gymnasielagen återsökningsbart. Det är dock oklart hur 

länge det kommer att vara så då vi vet av erfarenhet att Migrationsverket kan 

komma att ändra reglerna för återsökning. Detta förslag avser innefatta såväl 

nyanlända, utlandsfödda som inrikes födda svenska ungdomar. 
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Förslaget är att hänsyn tas till föräldrarnas oförmåga till försörjning och att 

ekonomiskt bistånd kan betalas ut motsvarande norm. Att dessa unga vuxna 

inte behöver ta studielån för gymnasiestudier, med hänsyn till dess dubbla 

utsatthet och likabehandling där det generella vid gymnasiestudier före en 

ålder av 21 vanligtvis bekostas av föräldrarna och inte via studielån. Detta 

förslag går delvis mot uppdraget från socialnämnden – att minska 

kostnaderna för försörjningsstödet- men kan ur ett längre perspektiv minska 

biståndet på sikt då en avslutad gymnasieutbildning är av stor vikt för en 

etablering på arbetsmarknaden. För att gynna extra arbete och feriearbete ska 

möjligheten finnas till egen inkomst upp till 1 prisbasbelopp/kalenderhalvår 

vid bedömningen av det ekonomiska biståndet, i likhet med hur egen 

inkomst hanteras för hemmavarande barn. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sara Karsbo 

 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef Marie Karsbo 

Enhetschef Maria Petersson              

 

 


