
 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00, ajournering 09:50-10:20 

Beslutande Ledamöter 

Einar Wängmark (S), Ordförande 
Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande 
Lars Jingåker (S) 
Ulla Mortimer (M) 
Anne Landar-Ohlsson (C) 
Isa Wallmyr (KD) 

 Tjänstgörande ersättare 

Lena Westling (C) tjänstgör för Nils-Erik Falk (C) 
 

Övriga närvarande Ersättare 

Patrik Bossen (S) 
Monica Hansson (C) 
Ing-Britt Fredriksson (KD) 
 
Tjänstemän 

Maria Hedström, sekreterare 
Marita Lindsmyr, socialchef 
Sara Karsbo, verksamhetschef IFO 
Mathilda Wikholm, verksamhetschef VOO 
Åsa Olsson, enhetschef bistånd § 78 

Justerare Anne Landar-Ohlsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2019-11-27 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 73-79 
 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Einar Wängmark  

 Justerare 

  

 Anne Landar-Ohlsson  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-19 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-27 Datum då anslaget tas ned 2019-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv 
 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 73 Dnr 2018/00186 
Godkännande av dagordning 2019 ................................................................................. 3 

§ 74 Dnr 2019/00044 
Ekonomisk rapport 2019 .................................................................................................. 4 

§ 75 Dnr 2018/00187 
Information från socialförvaltningen 2019 ..................................................................... 5 

§ 76 Dnr 2019/00174 
Antal äldreboendeplatser i Ovanåkers kommun ........................................................... 6 

§ 77 Dnr 2019/00199 
Information kunskapsstyrning och nära vård ............................................................... 9 

§ 78 Dnr 2019/00097 
Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL 2019 .................... 10 

§ 79 Dnr 2018/00189 
Meddelande 2019 ............................................................................................................ 12 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2018/00186  

Godkännande av dagordning 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2019-11-13 
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§ 74 Dnr 2019/00044  

Ekonomisk rapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr redogör för månadsuppföljningen för oktober där 

periodens resultat blev: 

Nämndens budget för perioden är 225 853 tkr och förbrukat för perioden är 221 062 

tkr, vilket ger ett överskott med 4 791 tkr. 

Stab/Nämnd: Visar ett överskott på 1 087 tkr. 

IFO: Visar på ett överskott med 1 772 tkr.  

Omsorgsenheten: Visar på ett underskott med 325 tkr. 

Omvårdnadsenheten: Visar på ett underskott med 1 608 tkr.    
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§ 75 Dnr 2018/00187  

Information från socialförvaltningen 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

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

boende, det finns fyra lediga lägenheter. 

*Annons finns ute där vi söker en sjuksköterska. 

*Arbetsmiljöverket kommer till vuxenenheten på tillsyn efter det har varit en hot och 

våldsituation där. 

*Kommunens miljöinspektorer har gjort tillsyn i omsorg- och omvårdnadsenheterna. 
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§ 76 Dnr 2019/00174  

Antal äldreboendeplatser i Ovanåkers kommun 

Socialnämndens beslut 

1. Att behovet av äldreboendeplatser inte anses överstiga 124 platser. 

2. Att avveckla Backa som särskilt boende och möjliggöra för AEFAB att 

bedriva trygghetsboende i byggnaderna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att det nya demensboendet öppnar under 2020 behöver nämnden 

ta ställning till hur många boendeplatser för äldre kommunen behöver. Idag har vi 

104 platser och ingen kö att hantera. När det nya boendet öppnar kommer det totalt 

att finnas 152 platser om samtliga boenden kvarstår. Ärendet beskriver hur den 

demografiska utvecklingen påverkar behovet men försöker också beskriva hur 

andra alternativa boendelösningar, bättre sjukvård och andra samhällsutvecklingar 

bidrar till ändrat behov och beteende hos befolkningen. 

 

Ärendet 

Utifrån den demografiska utvecklingen med betydligt fler äldre 2035 än idag har det 

under flera år flaggats för att det finns för få äldreboendeplatser i kommunerna. 

2016 fattades beslut om att bygga ett nytt demensboende med 48 lägenheter för att 

möta behovet samt för att förbättra boendesituationen för personer med 

demenssjukdom. I beslutsunderlaget 2016 prognostiserades behovet av 

äldreboendeplatser till 123st år 2020 (det fanns 118st platser 2016) vilket är 6,95 st 

80+ invånare för varje boendeplats. Med samma beräkning av prognosen som 

gjordes 2016 skulle behovet av äldreboendeplatser år 2035 vara 188. Vi vet idag att 

prognosen för 2020 inte överensstämmer med det faktiska behovet då vi idag har 

104 platser (8,2 80+ invånare för varje boendeplats) och ingen kö – alltså ett 

minskat behov med 19 platser i jämförelse med prognosen. Om vi räknar med att 

behovet av platser kvarstår i samma omfattning som idag, 8,2 80+ invånare för 

varje boendeplats, skulle behovet 2035 vara 159 boendeplatser. På 3 år har alltså 

det prognostiserade behovet minskats med 29 platser med samma demografiska 

underlag. Om vi räknar in den förändring i beteende/behov som skett under de 

senaste tre åren med en minskning med ca en 80+ invånare för  varje oendeplats 

skulle behovet 2035 hamna på ca. 100 boendeplatser.  Det är inte rimligt att 

beräkna att beteende/behov skulle minska i samma omfattning som de senaste tre 
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åren men med detta påvisas svårigheten att beräkna hur många boendeplatser 

som behövs i kommunen år 2035. Antalet personer i åldersgruppen 90+ är enligt 

demografiberäkningen den åldersgrupp som kommer att öka mest, från 155 år 2020 

till 259 år 2035. Vi vet att ju äldre vi blir desto större behov av stöd och hjälp 

behövs. 

Förklaringen till detta involverar flera faktorer:  

Det finns fler alternativa boenden ex. trygghetsboenden men även 65+ boenden 

ökar vilket ger fler äldre möjlighet att bo i lägenheter som är anpassade och 

tillgängliga för personer med större omvårdnadsbehov vilket leder till att färre 

behöver ansöka om särskilt boende.  

Utveckling av vård i hemmet ex. hemsjukvård och bättre behandling av kroniska 

sjukdomar. 

Utvecklingen inom den digitala tekniken som möjliggör att personer med kognitiva 

svårigheter (demenssjukdom) kan bo hemma längre. 

Med den ovan beskriva svårigheten att prognostisera ”rätt” måste också hänsyn till 

de befintliga äldre- och demensboenden som finns i kommunen tas, vilka 

möjligheter finns inom befintliga byggnader. 

Gyllengården 52 lägenheter 

Sunnangården 24 lägenheter 

Backa 28 lägenheter 

Det nya demensboendet som kommer att vara färdigställt under 2020, 48 

lägenheter 

Sammanlagt 152 lägenheter 

Behovet idag är 104 lägenheter. 

 

Tänkbara alternativ: 

Kommunen väljer att behålla samtliga 152 äldre-/demensboendelägenheter, medför 

att delar av byggnader eller hela byggnader måste ”tomhållas” tills ett eventuellt 

ökat behov av boendeplatser framöver. Tveksamt om kommunen kommer att 

behöva 152 boendeplatser under överskådlig tid. 

Avveckla Sunnangården som äldreboende och möjliggöra för AEFAB att istället 

bedriva Trygghetsboende. Sunnangården är det enda äldreboendet i Alfta och 

förordas därför inte som ett bra alternativ. 

Avveckla Backa som äldreboende och möjliggöra för AEFAB att bedriva 

trygghetsboende i lokalerna. Alternativet att avveckla Backa skulle medföra att 

kommunen då har 124 boendeplatser, 20 fler än idag.  

Delar av Gyllengården avvecklas som särskilt boende och görs om till kontor för 

individ och familjeomsorgen. Det skulle innebära att antalet boendeplatser på 
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Gyllengården minskas från 52 platser idag till 26 platser och totalt 126 

boendeplatser i kommunen – 22 fler än idag. 

Av ovan nämnda alternativ förordar förvaltningen att avveckla Backa som 

äldreboende. 

Det alternativet ses som det mest fördelaktiga för kommunen som helhet. 

Fastigheterna lämpar sig väl som trygghetsboende under förutsättning att samtliga 

lägenheter ”återlämnas” till AEFAB. Byggnadens utformning medför att mycket 

personalresurser åtgår för att bedriva särskilt boende då varje våning endast 

innehåller sju lägenheter – personalresurser kommer att vara en bristvara framöver. 

Trygghetsplatser medför troligtvis att behovet av framtida äldreboendeplatser också 

minskas. Det medför även att del av Gyllengården kan ”tomhållas” i väntan på den 

stora ökningen av äldre i mitten av 2020-talet. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

Bilaga, befolkningsutveckling 
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§ 77 Dnr 2019/00199  

Information kunskapsstyrning och nära vård 

Socialchef Marita Lindsmyr informerar om kunskapsstyrning och nära vård.    
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§ 78 Dnr 2019/00097  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar rapporter till inspektionen för vård och omsorg, revisionen 

och kommunfullmäktige    

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom 

SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift 

hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.  

 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 (april-juni 2019) 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2018-11-23 avseende daglig verksamhet enligt 9 §10 LSS har 

inrapporterats som verkställt from 2019-06-10. 

Beslut daterat 2018-11-30 avseende korttidsvistelse enligt 9 §6 LSS i form av 

stödfamilj. 

Beslut daterat 2018-11-01 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2018-04-24 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL. 

 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 3 (juli-september 
2019) 

Ny inrapportering 

Beslut daterat 2019-04-23 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2019-04-23 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.har 

inrapporterats som verkställt from 2019-08-20 

Beslut daterat 2019-04-23 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.har 

inrapporterats som verkställt from 2019-09-05 

Beslut daterat 2019-04-01 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som verkställt from 2019-09-16 

Beslut daterat 2019-04-23 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL  

Beslut daterat 2019-06-12 avseende bostad med särskild service för vuxna enligt 9 

§ 9 LSS har inrapporterats som verkställt from 2019-10-01 
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Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2017-11-08 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.har 

inrapporterats som verkställt from 2019-08-13 

Beslut daterat 2018-11-30 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av 

stödfamilj. 

Beslut daterat 2018-11-01 avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.har 

inrapporterats som verkställt from 2019-09-17 

Beslut daterat 2018-04-24 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som verkställt from 2019-07-11   

 

Beslut skickas till 

Ks och revisionen    
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§ 79 Dnr 2018/00189  

Meddelande 2019 

Finns inget att delge för dagen    

 


