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§ 18 Dnr 2018/00186  

Godkännande av dagordning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2019-03-21 
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§ 19 Dnr 2019/00044  

Ekonomisk rapport 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar emot den ekonomiska rapporten    

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Marita Lindsmyr redogör för februaris budgetuppföljning. 

Budget till och med februari uppgår till 45 651 000 kr.  Utfall till och med 

samma period är 44 473 000 kr vilket innebär ett överskott på 1 178 000 kr    
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§ 20 Dnr 2018/00187  

Information från socialförvaltningen 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

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

boende, det finns två stycken lediga lägenheter. 

*Annonser ute där vi söker efter arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 

*Visar power point presentation från Signar Mäkitalo angående 

lågtröskelmottagning som är till för personer som injicerar narkotika och där 

syftet är att man kan erbjudas sprutbyte för att förhindra sjukdom och 

spridning av blodsmitta.   

*Om ett Lex Sarah ärende som är under utredning. 

Verksamhetschef Sara Karsbo informerar om ett IVO- ärende gällande 

LVM.  
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§ 21 Dnr 2018/00074  

Personligt ombud-information 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter för Personligt ombud informerar om deras verksamhet: 

För att förbättra psykiskt funktionsnedsatta personers situation antogs 1995 

den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren 

för de psykiskt funktionsnedsatta ute i samhället genom att ge dem ökad 

delaktighet, bättre vård och socialt stöd. För att förbättra stödet till personer 

med psykiska funktionsnedsättningar startade tio försöksverksamheter med 

personliga ombud på olika platser i landet. De personliga ombuden skulle ha 

ett klart definierat ansvar för att den enskildes behov skulle uppmärksammas 

och insatser samordnas. Socialstyrelsen utvärderade verksamheterna och 

konstaterade positiva förändringar för de personer som hade personligt 

ombud 

I maj 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna för att 

inrätta permanenta verksamheter med personliga ombud. Socialstyrelsen 

hade regeringens uppdrag att samordna detta arbete. De inrättade 

verksamheterna med personligt ombud följs upp och utvärderas av 

Socialstyrelsen och Länsstyrelserna tillsammans. 

Det är snart sexton år sedan Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner 

tillsammans startade verksamheten Personligt Ombud. Verksamheten med 

personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har 

psykiska funktionsnedsättningar och betydande svårigheter att utföra 

aktiviteter på olika livsområden. De enskilda som kan få stöd av personligt 

ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, 

rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av långvariga kontakter med 

socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra 

myndigheter.  
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§ 22 Dnr 2019/00066  

Habiliteringsersättning 2019 - statsbidrag 

Socialnämndens beslut 

1. Att rekvirera tilldelade statliga medel för att under 2019 bibehålla 

habiliteringsersättningen på samma nivå som under 2018, 98 kr/dag 

2. Att habiliteringsersättningen för år 2020 åter blir 30 kr per dag, med 

reservation för att ev. statligt medel kan möjliggöra bibehållen 

ersättning även kommande år.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel 

till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Syftet med 

statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem 

som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. För Ovanåkers kommuns del 

innebär det en summa av 504 269 kr och möjliggör att under 2019 bibehålla 

2018 års dagersättningen med 98 kr per dag. Habiliteringsersättningen 

kommer åter att sänkas till 30 kr per dag fr.o.m. 2020-01-01 om inte fortsatta 

statsbidrag för ändamålet tilldelas.  Permanent höjning av 

habilteringsersättningen är inte, utifrån kommunens ekonomiska läge, möjlig 

att genomföra utan statliga medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef för omsorgsenheten 
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§ 23 Dnr 2019/00061  

Utse representanter till folkhälsorådet 

Socialnämndens beslut 

1. Carina Nordqvist utses som ersättare för ordförande vid hans frånfälle. 

2. Ing-Britt Fredriksson utses som oppositionsföreträdare.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet består av ordföranden från samtliga nämnder samt 

företrädare från oppositionen och leds av kommunstyrelsens ordförande. 

Folkhälsorådet ska fungera som ett forum för dialog och samverkan. Rådet 

är rådgivande i hälsofrämjande och andt-förebyggande frågor. 

Folkhälsorådet sammanträder två-tre tillfällen/år. 

Externa parter kan vid behov bjudas in, exempelvis polis, medverkande från 

någon av samverkansgrupperna. Då folkhälsorådets dagordning förankras 

inom kommunledningsgruppen avgörs om någon extern part eller om någon 

ur kommunledningsgruppen skall bjudas in till nästkommande folkhälsoråd.” 

    

Skickas till 

För kännedom till Kristoffer Baas    
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§ 24 Dnr 2019/00046  

Delegationsordning för myndighetsutövning inom 

socialnämnden- revidering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen 

daterad 2019-03-22, samt att beslutade ändringar och tillägg i 

delegationsordningen börjar gälla från och med 2018-04-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden är ytterst ansvarig för alla beslut inom sin verksamhet men 

för att det praktiskt ska fungera kan andra ges rätt att besluta i olika ärenden. 

Med delegering avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på 

nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegater kan exempelvis vara enskilda 

förtroendevalda och enskilda tjänstemän. De juridiska förutsättningarna för 

en nämnds möjlighet att delegera beslutanderätt följer av 6 kap 33-38 §§ i 

kommunallagen. Beslut som är fattade med stöd av delegation har samma 

rättsliga verkan som om det skulle ha fattats av nämnden och de ska enligt 

delegation ska återrapporteras till nämnden. Det går inte att ändra eller 

återkalla ett beslut som har tagits med stöd av delegation, dock kan nämnden 

när som helst besluta om att återkalla en delegats beslutanderätt. 

I socialnämndens delegationsordning återfinns de vanligaste förekommande 

ärendena för att underlätta för såväl förtroendevalda som tjänstemän. Syftet 

med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre 

viktiga ärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med 

snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider. De ärenden som inte 

finns med i delegationsordningen beslutas av nämnden. 

Då det tillkommit nya beslut samt att bl.a. socialjouren tidigare saknats som 

delegat och att ny ordförande utsetts till nämnden så finns det behov av att 

revidera befintlig delegationsordning. De förslag på justeringar och tillägg 

som föreslås är gulmarkerade i det underlag som tagits fram.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag på reviderad delegationsordning daterad 2019-03-22 samt 

tjänsteskrivelse Christian Olars 

 

Beslutet ska skickas till 

Maria Petersson och Marie Karsbo samt Christian Olars 
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§ 25 Dnr 2018/00189  

Meddelande 2019 

Sammanfattning av ärendet 

1. Samverkansprotokoll socialförvaltningen, 2019-02-12. 

2. Samverkansprotokoll handikappomsorgen, 2012-02-05. 

3. Protokoll tillgänglighetsrådet, 2019-02-28.  

4. Protokoll pensionärsrådet, 2019-02-28. 

5. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen § 52, Övergripande 

internkontrollplan 2019.   

 

 

 

 


