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§ 26 Dnr 2018/00186  

Godkännande av dagordning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2019-04-11 
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§ 27 Dnr 2019/00044  

Ekonomisk rapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redogör för månadsuppföljningen för mars där 

periodens resultat blev: 

Nämndens budget för perioden är 67 933 tkr och förbrukat för perioden är 

67 414, vilket ger ett överskott med 519 tkr. 

Stab/Nämnd: Resultat i balans 

IFO: Visar på ett underskott med drygt 400 tkr.  

Omsorgsenheten: Resultat i balans.  

Omvårdnadsenheten: Resultat i balans.  
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§ 28 Dnr 2018/00187  

Information från socialförvaltningen 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

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

särskilt boende, det finns fem stycken lediga lägenheter’ 

* Omsättning av personal inom socialförvaltningen:  

 14 stycken har gått i pension under 2018 

 14 stycken enhetschefer har slutat på grund av olika orsaker under 

åren 2015-2018 

 20 stycken legitimerad personal har slutat sin anställning sedan 

hemsjukvården tog över 2013 
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§ 29 Dnr 2019/00045  

Barnahus - information 

Sammanfattning av ärendet 

Carina Söderström från Barnahus informerar om deras verksamhet: 

De medverkande parter är socialtjänst, polis, åklagare, region Gävleborg och 

rättsmedicin.  

Barnen som kommer till Barnahus kommer alltid via socialtjänsten eller 

polisen efter det att en anmälan inkommit om misstanke om brott. De brott 

som polisanmäls är vålds- och/ eller sexualbrott.  Socialtjänsten gör alltid en 

bedömning om det ska göras en polisanmälan och blir det en anmälan så 

samlas de samverkande myndigheter till samråd på Barnahus. 

På ett samråd finns personal från Barnahus, en barnåklagare, en 

barnförhörsutredare från polisen, en socialsekreterare från socialtjänsten, en 

representant från barn- och familjehälsan/ ungdomsmottagningen samt en 

barnläkare. 

På samrådet planeras barnets behov av skydd och stöd för att inte utsättas för 

fortsatt våld. Ett barnförhör planeras in och man fattar även beslut om hur 

det fortsatta utredningsarbetet hos socialtjänsten respektive polis ska 

bedrivas i ärendet. 

När barnet kommer till Barnahus tas det emot av barnutredaren från polisen 

som också förhör barnet. I förhörssituationen deltar bara barnet och den 

utredande polisen, de andra myndighetspersonerna som behöver ta del av 

barnets berättelse följer förhöret via en TV-skärm i ett angränsande rum. 

Förhörssamtal med barn under 15 år, och i vissa fall med barn upp till 18 år, 

spelas in för att kunna användas vid en eventuell rättegång. 
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§ 30 Dnr 2019/00079  

Revidering av socialnämndens delegeringsordning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta revidering av socialnämndens 

delegeringsordning. 

Delegeringsordningen börjar gälla då protokollet är justerat 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anledningen till revideringen är huvudsakligen: 

-Kommunallagen har reviderats och fått en annan kapitel- och 

paragrafindelning. 

-Förändringar i delgeringsordningen är rödmarkerade.  

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsordning för socialnämnden samt tjänsteskrivelse Maria 

Hedström 

 

Beslutet ska skickas till 

Chefer inom socialförvaltningen 
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§ 31 Dnr 2019/00053  

LOV- Lagen om valfrihet förfrågningsunderlag 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förfrågningsunderlaget enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV).  

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun beslutade 2008 att införa valfrihetssystem LOV inom 

hemtjänst enligt lagen (2208:962) om valfrihetssystem.  

Valfrihetssystemet LOV innebär att invånarna i Ovanåkers kommun, som 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) beviljats hemtjänst, har en rätt att göra ett 

val och välja vem som ska utföra insatserna ur en lista på ackrediterade 

utförare. Syftet med LOV är att öka valfriheten, delaktigheten och 

inflytandet för enskilda som är beviljade hemtjänst. Valet sker bland utförare 

som socialnämnden har ackrediterat och som Ovanåkers kommun tecknat 

avtal med. De utförare som har tecknat avtal konkurrerar dels med varandra 

och dels med Ovanåkers kommuns egen hemtjänstverksamhet. Den egna 

verksamheten deltar dock inte i upphandlingen, utan är direktkvalificerad. 

Kommunens hemtjänstverksamhet är den utförare som är ålagd att träda in 

när inga andra utförare uppfyller principerna. Därför måste kommunen 

dimensionera sin verksamhet till en kapacitet som kan uppfylla kraven, när 

inga andra utförare finns att tillgå. 

Utförare garanteras inte någon volym eftersom det är brukaren som väljer 

utförare. 

I Ovanåkers kommun är det i dagsläget (2019-01-01), ca 470 personer som 

får någon form av hjälp från hemtjänsten. Detta resulterade 2018 i 73 000 

verkställda timmar. Varje person som har hemtjänst i Ovanåkers kommun 

har ett individuellt beslut med utgångspunkt i IBIC (individens behov i 

centrum) som personalen ger insatser/hjälp utifrån. 

De inkomna ansökningarna granskas fortlöpande av tjänstemän i kommunen 

och tas upp vid nästkommande sammanträde med socialnämnden. När de 

formella besluten har fattats skrivs avtal med godkänd utförare om 

ackreditering. Socialnämnden i Ovanåkers kommun kommer regelbundet 

följa upp hur nöjda brukarna är med sina valda utförare. Nämnden kommer 

även följa upp att utförarna upprätthåller föreskriven kvalitetsnivå och sköter 

sina ekonomiska förehavanden.  

Etableringsområde 

Etablering är i hela kommunen. Man kan inte som utförare välja bort en del 

av kommunen.  
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Upphandlingens omfattning 

Upphandlingen omfattar utförande av biståndsbedömda hemtjänstinsatser 

dagtid, från klockan 07.00 till 22.00. Det är utförarens ansvar att se till att 

verksamheten är rätt bemannad under dessa tider.  

I Ovanåkers kommun omfattar upphandlingen hemtjänst i form av personlig 

omvårdnad, serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Insatser som inte ingår i upphandlingen enligt LOV  

• Installation och service av trygghetslarm  

• Hemtjänst natt  

• Matdistribution  

Ickevalsalternativ och kapacitetstak 

För de personer som inte väljer någon utförare finns det en turordningslista, 

där samtliga utförare deltar. Alla ackrediterade utförare är skyldiga att delta i 

ickevalsalternativet under förutsättning att kapacitetstaket som angivits inte 

uppnåtts. Fördelning sker veckovis utifrån antalet utförare. Om utföraren 

blivit tilldelad brukare i enlighet med turordningslistan placeras utföraren 

sist i turordningen. Biståndsenhetens handläggare är ansvarig för hanteringen 

av turordningslistan. 

System för rapportering 

Utföraren ska rapportera utförd tid på de insatser som brukaren har blivit 

beviljad. I Ovanåkers kommun används ett digitalt system för exempelvis 

rapportering av utförd tid och mobil dokumentation. Systemet tillhandahålls 

av beställaren och hyrs tillsammans med mobiltelefon av utföraren. 

Ersättning till utförare 

Socialnämnden ska årligen fastställa ersättningen till utförarna. Utföraren 

ersätts i efterskott för sina utförda uppdrag efter att faktura har skickats till 

och godkänts av administrativ funktion för avgiftshantering.  

Ersättning utbetalas per utförd timme där den beviljade tiden ska anses som 

en maxtid för vad som ersätts. (SoL- och HSL-insatser) 

Nedanstående belopp anger utgångsläget och ersättningsnivån för år 2019. 

Om socialnämnden inte är av annan uppfattning, sker revidering av 

ersättningen årligen per den 1 januari, med stöd av OPI:s (omsorgsprisindex) 

utveckling januari – december föregående år. 

Besök inom zon A  493 kr/tim 

Besök inom zon B  539 kr/tim 

Ovanstående zoner finns definierade i förfrågningsunderlaget.  
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Avtalstid/kontraktsperiod 

Avtalstiden börjar gälla från och med avtalets undertecknande. Avtalet 

fortlöper till dess att någon part säger upp avtalet enligt nedanstående eller 

vid avtalsbrott (hävning).  

 

Beslutsunderlag 

Förfrågningsunderlag Upphandling av hemtjänst enligt lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem (LOV) samt tjänsteskrivelse Mathilda Wikholm 

 

Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef Mathilda Wikholm 
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§ 32 Dnr 2018/00194  

Finansiering av system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar SKLs rekommendationer om gemensam finansiering 

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter. Det innebär en kostnad på ca 1,95 kr/invånare/år. 

Finansieringen gäller för åren 2020-2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för utveckling 

inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var riktade 

statsbidrag är nu generella statsbidrag.  

Stöd till uppbyggnad av RSS (Regional samverkans- och stödstruktur), ÖJ 

(öppna jämförelser) och till NSK-S har finansierats med stöd av 

överenskommelsen om stöd till EBP under 2010-2016. 

Stöd till kvalitetsregistren har bekostats med överenskommelsen ”Bättre liv 

för sjuka äldre” under 2010-2014, därefter med medel från staten och 

landstingen till alla kvalitetsregister. Anslaget från staten till 

kvalitetsregistren har minskat de senaste åren och är nu underfinansierade. 

Även fortsättningsvis kommer staten och regionerna att bidra till finansiering 

av nationella kvalitetsregister men även kommunerna behöver bidra till 

finansieringen av de register som de använder. 

Stöd till utvecklingen av ÖJ och brukarundersökningar har finansierats 

delvis med interna utvecklingsmedel från SKL under åren 2014-2018. 

Brukarundersökningar och övrigt stöd till utveckling av systematisk 

uppföljning har tidigare finansierats genom överenskommelser med staten 

och även interna utvecklingsmedel. Tjänster och stöd inom 

kunskapsstyrningsområdet är, enligt SKL:s styrelse, av sådan karaktär och 

omfattning att de kräver tilläggsfinansiering på samma sätt som regioner i 

dag tilläggs finansierar detta. Kommunal finansiering är en förutsättning för 

att utveckling, förvaltning och fortlevnad av kvalitetsregistren och 

brukarundersökningar ska kunna säkras. Om finansieringen av 

kvalitetsregister och brukarenkäter inte säkras så riskerar sannolikt denna 

unika källa till kunskap och lärande att försvinna. 

SKL kommer efter den 15/6 2019 bedöma om det är tillräckligt många 

kommuner som har antagit rekommendationen för att det ska finnas resurser 

och möjlighet att bedriva arbetet med kvalitet. 
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Kostnaden per kommun påverkas inte av hur många kommuner som väljer 

att anta rekommendationen men om det är för få kommuner som antar 

rekommendationen kommer det gemensamma utvecklingsarbetet inte kunna 

bedrivas. 

De kvalitetsregister som kommunerna använder är - Senior alert, 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, (BPSD), Svenska 

Palliativregistret, Rikssår och SveDem (beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr). 

Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och 

funktionshinderområdet och övrigt stöd till utveckling av systematisk 

uppföljning (beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr). 

Nationell samordning genom mötesplatser och dialog för gemensam 

utveckling av kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter (beräknad 

kostnad årligen: 2,5 mkr).  

 

Beslutsunderlag 

Meddelande från styrelsen nr 15/2018 (SKL) 

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslutet ska skickas till 

Marita Lindsmyr 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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§ 33 Dnr 2018/00189  

Meddelande 2019 

Sammanfattning av ärendet 

1. Samverkansprotokoll socialförvaltningen 2019-03-13 

2. Protokoll socialförvaltningens skyddskommitté 2019-03-13 

3. Samverkansprotokoll IFO 2019-03-28                

 

 


