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§ 62 Dnr 2018/00186  

Godkännande av dagordning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 
Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2019-10-16        
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§ 63 Dnr 2019/00104  

Delårsbokslut 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsrapporten, januari – augusti 2019 och överlämnar 

den till kommunstyrelsen.     

 
Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk sammanfattning: 

 Resultatet 2019-08-31 är ett överskott med 6 097 tkr. Prognosen för 2019 är att 

förvaltningen kommer att ha ett överskott med 2 150 vid årets slut. 

Stab och nämnd: Resultat +873 tkr, prognos + 987 tkr. 

Individ- och familjeomsorg: Resultat + 856 tkr, prognos +779 tkr. 

Omsorgsenheten: Resultat +424 tkr, prognos -104 tkr. 

Omvårdnadsenheten: Resultat +1 994 tkr, prognos -512 tkr. 

Ensamkommande: Resultat +1 788 tkr, prognos +1 000 tkr. 

Måluppfyllelse: Av totalt 11 effektmål förväntas 7 uppnås helt och 4 förväntas delvis 

uppnås. 

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen fortsätter att minska. 

Sjukfrånvaron motsvarande period föregående år var 8,14 % och i år 7,27 %  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samt bilaga delårsbokslut 2019 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 2018/00187  

Information från socialförvaltningen 2019 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

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

boende, det finns två lediga lägenheter. 

*En fysioterapeut har anställts. 

*Ny organisation för rehab-gruppen, det betyder att de fått en ny enhetschef som 

även är chef för korttids- och dagverksamheten. 

*Ett samarbetsavtal är skrivet tillsammans med Bollnäs gällande familjerådgivning 

som avtalet gäller från och med 2019-11-01 och detta är ett försök på två år.  
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§ 65 Dnr 2019/00190  

Information om budget och skuldrådgivning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för denna information    

 
Sammanfattning av ärendet 

Budget- och skuldrådgivare Anna Claesson informerar om vad hon kan hjälpa till 

med: 

 Hjälp med att ansöka om skuldsanering 

 Uppgörelse med inkassobolag 

 Skuldrådgivning 

 Budgetrådgivning 

 Förebyggande arbete 

 Stöd under hela skuldsaneringsprocesen 

 

Det är kommunens skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta 

personer.  

Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en 

beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad (5 år) 
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§ 66 Dnr 2019/00179  

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för denna information    

 
Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Mathilda Wikholm informerar om resultatet av 

brukarundersökningen; 

Den 26 september presenterade Socialstyrelsen resultatet från den 

nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?”  

Undersökningen som genomförs av Socialstyrelsen är en årligen återkommande 

och rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliten i hemtjänsten och 

på äldreboenden. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som har 

hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad 

de tycker om sin äldreomsorg. 

Enkäten innehåller många frågor inom områden som inflytande, utförande, 

bemötande, trygghet och tillgänglighet. Hemtjänsten i Ovanåkers kommun har 

förbättrat sina resultat inom samtliga ovanstående områden i jämförelse med 2018 

års resultat. Inom dessa områden konstateras också vid en första analys att 

Ovanåkers kommun ligger relativt högt i förhållande till både snittresultatet i riket 

och Gävleborgs län.    
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§ 67 Dnr 2019/00173  

Entreprenad Gyllengården 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avvakta med ställningstagande om entreprenad av 

Gyllengården fram tills det nya demensboendet är i drift och beslut om hur många 

äldreboendeplatser som behövs i kommunen är fattat.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade i maj 2019 beslut om att ge socialnämnden i uppdrag 

att lägga ut Gyllengården på entreprenad under 2020. Konsekvensbeskrivning av 

detta uppdrag är bilagt till ärendet. I tillägg till konsekvensbeskrivningen måste det 

även tas hänsyn till följande omständigheter: 

För tillfället pågår mycket omställningsarbete inom äldreomsorgen som kräver 

mycket resurser. Främst pågår arbetet med att starta det nya demensboendet 

under hösten 2020. I samband med detta måste det tas ställning till hur många 

äldreboendeplatser som behövs i kommunen framöver och i så fall vilka byggnader 

som är bäst lämpad för fortsatt drift och vilka konsekvenser det medför. Även 

överenskommelsen med Kommunal och SKL gällande heltidsresan medför ett stort 

arbete för att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. Att inleda 

upphandlingsförfarande under pågående omställningsarbete medför risk för att 

resurser inte används optimalt.  

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Det är idag ovanligt att anställningar på mansdominerade arbetsplatser inte har 

heltid som norm och inom kvinnodominerade arbetsplatser är det vanligt med deltid 

som norm. Ovanåkers kommun som arbetsgivare strävar efter jämställdhet och har 

ingått överenskommelse med kommunal och SKL att heltid ska vara norm för 

anställning – oavsett kön. Med en privat utförare, som inte kan åläggas det kravet i 

en upphandling, kommer jämställdheten att påverkas med fortsatt ojämlik 

livsinkomst mellan kvinnor och män inom kommunen i högre omfattning. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Att upphandla entreprenad av äldreboende under pågående omständigheter 

medför ökad risk för undermåliga underlag som leder till beslut som inte är 

ekonomiskt hållbara och det bästa för Ovanåkers kommun 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(16) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samt konsekvensbeskrivning entreprenad Gyllengården  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 68 Dnr 2019/00186  

Föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föräldrar till barn under 18 år som vårdas i ett 

annat hem än det egna i skälig utsträckning ska bidra till kommunens 

kostnader i enlighet med socialtjänstlagen SoL. 

2. Detta ska gälla både de barn som redan är placerade men också de 

framtida placeringar som eventuellt görs. Då administrationen kring detta 

bedöms ta tid att bygga upp samt då de berörda vårdnadshavarna behöver 

få information i god tid föreslås att beslutet ska gälla från och med 2020-01-

01.    

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen 8 kap 1 § 2 stycket är föräldrar till barn som får vård i ett 

annat hem än det egna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 

kostnader. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser 

barnet.  

Kommunens möjlighet att få ersättning från föräldrar gäller längst till barnet blir 18 

år. Det högsta belopp som kommunen kan kräva av föräldrarna får inte vara högre 

än vad som för varje tid motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet enligt 

socialförsäkringsbalken. 

I Ovanåkers kommun har vi för närvarande 16 stycken ej ensamkommande barn 

under 18 år placerade i familjehem och på HVB-hem. I kommunen har det hittills 

inte funnits några riktlinjer kring om och i sådana fall hur föräldrar ska bidra till 

kommunens kostnader för vård av barn i familjehem.  

Vår bedömning är dock att det är skäligt att föräldrar till barn som är placerade i 

familjehem efter förmåga bidrar till kommunens kostnader för vården av deras barn 

i enlighet med vad som sägs i socialtjänstlagen 8 kap 1 § 2 st. Dock bör en 

bedömning göras i varje enskilt fall baserat på den enskilde förälderns ekonomi. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samt bilaga Underhållsstöd-egenavgift 

 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef Maria Petersson 
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§ 69 Dnr 2019/00054  

Tillstånd att förbruka stiftelsen Karin och Anders 
Andersson i Östanå minnesfond 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningen beslutar om att: 

1. Förbruka stiftelsen Karin och Anders Andersson i Östanå minnesfond 

2. Ändra stiftelsens ändamål till: 

Socialnämnden delar årligen ut medel till ökad livskvalitet för äldre på 

särskilda boende i Edsbyn. Pengarna ska användas för att öka tillgången 

på aktiviter genom t.ex. teknik, musik och bild samt utomhusaktiver med 

anpassad utemiljö för äldres behov. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen ansvarar och förvaltar stiftelsen Karin och Anders Andersson i 

Östanå minnesfond som startade 1975. 

 

Nuvarande ändamål med stiftelsen är: 

”Årliga räntan användes till underhållning och förströelse på ålderdomshemmet 

Gyllengårdens boende och vårdtagare” 

Någon utdelning har inte förekommit de senaste åren eftersom stiftelsens ändamål 

inte överensstämmer idag. Socialförvaltningen ser vikten av att ansöka om tillstånd 

och på sikt avsluta stiftelsen genom att få förbruka stiftelsens kvarvarande medel. 

 

Nytt förslag på ändamål: 

Socialnämnden delar årligen ut medel till ökad livskvalitet för äldre på särskilda 

boende i Edsbyn. Pengarna ska användas för att öka tillgången på aktiviter genom 

t.ex. teknik, musik och bild samt utomhusaktiver med anpassad utemiljö för äldres 

behov. 

 

Ansökan om tillstånd att få förbruka stiftelsens tillgångar delges Länsstyrelsen i 

Dalarna och fyra kriterier ska uppfyllas för att få godkänt.  

Kriterierna anses av socialförvaltningen vara uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Maria Hedström 2019-10-17 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(16) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet ska skickas till 

Revisorerna i Ovanåkers kommun 

Länsstyrelsen i Dalarna 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(16) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2019/00052  

Tillstånd att förbruka stiftelsen Fredrik Karlsson fond 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningen beslutar om att: 

1. Förbruka stiftelsen Fredrik Karlssons fond. 

2. Ändra stiftelsens ändamål till: 

Socialnämnden delar årligen ut medel till ökad livskvalitet för äldre på 

särskilda boende samt hemtjänsten i Alfta. Pengarna ska användas för 

att öka tillgången på aktiviter genom t.ex. teknik, musik och bild samt 

utomhusaktiver med anpassad utemiljö för äldres behov.     

 
Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningens ansvarar och förvaltar stiftelsen Fredrik Karlssons fond som 

startades 1980.  

 

Nuvarande ändamål med stiftelsen är: 

”Skall tillfalla åldringsvården här i Alfta socken och den som har hand om denna 

skall varje år ge något av värde till den som har haft det svårt genom t.ex. sjukdom. 

Det behöver bara var en blombukett med en present” 

 

Någon utdelning har inte förekommit de senaste åren eftersom stiftelsens ändamål 

inte överensstämmer idag. Socialförvaltningen ser vikten av att ansöka om tillstånd 

och på sikt avsluta stiftelsen genom att få förbruka stiftelsens kvarvarande medel. 

 

Nytt förslag på ändamål: 

Socialnämnden delar årligen ut medel till ökad livskvalitet för äldre på särskilda 

boende samt hemtjänsten i Alfta. Pengarna ska användas för att öka tillgången på 

aktiviter genom t.ex. teknik, musik och bild samt utomhusaktiver med anpassad 

utemiljö för äldres behov.   

 

Ansökan om tillstånd att förbruka stiftelsens tillgångar delges Länsstyrelsen i 

Dalarna och fyra kriterier ska uppfyllas för att få godkänt. 

Kriterierna anses av socialförvaltningen vara uppfyllda.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Maria Hedström 2019-10-17 

 

Beslutet ska skickas till 

Revisorerna i Ovanåkers kommun 

Länsstyrelsen i Dalarna 
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§ 71 Dnr 2018/00188  

Delegeringsbeslut 2019- redovisning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av fattade delegationsbeslut    

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut- två ordförandebeslut på omplaceringar.    
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§ 72 Dnr 2018/00189  

Meddelande 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansprotokoll Hemtjänsten, 2019-09-17 

Samverkansprotokoll socialförvaltningens centrala samverkan, 2019-09-09 

Samverkansprotokoll socialförvaltningens centrala samverkan, 2019-10-10 

Samverkansprotokoll handikappomsorgen, 2019-09-10 

Samverkansprotokoll Säbo- stödgruppen, 2019-09-24 

Samverkansprotokoll IFO, 2019-09-05 

Samverkansprotokoll Säbo-stödgrupp-daglig verksamhet, 2019-03-26 

Beslut om avslutat ärende hos IVO dnr 2019/122 

Protokollsutdrag Kf § 139, Besvarande av medborgarförslag om införande av 

porrfilter/teknisk lösning 

Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet, 2019-09-19  

Protokoll kommunala pensionärsrådet, 2019-09-19    

 

 


