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§ 54

Dnr 2018/00002

Godkännande av dagordningen 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen.
Beslutsunderlag
Digital kallelse 2018-08-16
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§ 55

Dnr 2018/00032

Ekonomisk rapport 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar emot den ekonomiska rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Marita Lindsmyr redogör för julis budgetuppföljning. Budget till
och med juli uppgår till 146 067 000 kr. Utfall till och med samma period är
153 743 000 kr vilket innebär ett underskott på 7 676 000 kr.
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§ 56

Dnr 2018/00151

Styrkort 2019
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar upprättat förslag till styrkort för 2019
Sammanfattning av ärendet
I förslaget styrkortet 2019 har endast smärre justeringar av styrkortet 2018
gjorts. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta bort de nämndmål som också
finns som koncernmål, vilket är genomfört. Därtill ges förslag på
borttagande av vissa mål som återfinns i kvalitetsplan, är ett lagkrav eller
som mer är att betrakta som mätetal.
Beslutsunderlag
Förslag till styrkort 2019 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 57

Dnr 2018/00149

Budget- och verksamhetsplan med anpassningar 2019 - 2021socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. Anta bilaga budget- och verksamhetsplan 2019-2021
2. Anta bilaga anpassningsåtgärder enligt förslag, med förändringen
- Uppsägning av avtal med EDA, 377 000 kr - utgår
- Bidraget till Väntjänsten på 300 000 kr - utgår.
3. Ge socialförvaltningen i uppdrag att ospecificerat göra en anpassning
på 580 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Budgetramarna för 2019-2021 antogs i kommunfullmäktige § 26, 2018-0507. Inför beslutet äskade socialnämnden totalt 10 569 000 kr av vilka
2 919 000 kr beviljades. Äskanden som begärdes avsåg finansiering av 2,0
enhetschef IFO, 1,8 årsarbetare (åa) öppenvård, 1,8 åa socialsekreterare
BoU, volymökning placeringar BoU samt vuxen och volymökning
hemtjänst. Samtliga äskanden kommer att, då behoven finns och åtgärderna
är nödvändiga, genomföras under 2019. Det innebär att anpassningar
behöver genomföras i andra delar av socialnämndens verksamhetsområden. För att nå ram handlar det om anpassningar på 7 650 tkr.
Följande anpassningar ges som förslag för att nå budgetram 2019:
Avtal med EDA upphör: verksamhetsbidrag 125 tkr, hyresbidrag 180 tkr,
köp av praktikplatser 72 tkr = besparing 377 tkr. Konsekvens: Kan komma
att kostnadsmässigt slå tillbaka på försörjningsstöd. Utgår.
Vakans hålla enhetschef inom öppenvård/ensamkommande
verksamheten = besparing 600 tkr. Konsekvens: Högre arbetsbelastning på
övriga chefer inom IFO. Utvecklingsarbete inom enheten saktas ner.
Återföra samordning av schemaplaneringen inom äldreomsorgen till
arbetsgrupperna. Medför en minskning av årsarbetare från 5,5 till 1,5.
Besparing 2000 tkr. Konsekvens: Högre belastning på arbetsgrupperna och
enhetscheferna, behov av bättre schemaplaneringssystem?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(19)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-08-22
Socialnämnden

Avsluta externa placeringar = volymminskning 3200 tkr. Konsekvens:
ingen påverkan för verksamhet eller brukare.
Till följd av minskat antal säboplatser i Alfta minskas antalet
nattpersonal med en tjänst = besparing 650 tkr. Konsekvens: Antalet
nattpersonal anpassas efter antalet brukare och ny schemaläggning behövs
för att täcka behovet.
Budget för anhörigvård tas bort = besparing 620 tkr. Konsekvens: När
behov av att anställa anhörig istället för hemtjänstpersonal uppstår tas
pengarna från hemtjänstens befintliga ram.
För att klara den totala budgetramen krävs ett intensivt arbete för att minska
korttidsfrånvaron.
Bidraget till Väntjänsten upphör = besparing 300 tkr. Konsekvens: Ökad
belastning på personalen. Aktiviteter på boendena kommer att ske i mindre
omfattning. Utgår
Total summa: 7 747 000 kr
Total summa exklusive avtalet med EDA, 377 000 kr och bidraget till
Väntjänsten, 300 000 kr: 7 070 000 kr.
Beslutsunderlag
Förslag till budget- verksamhetsplan och anpassningsåtgärdsbilaga
Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr
Beslut skickas till
Fullmäktige
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§ 58

Dnr 2018/00007

Information från socialförvaltningen 2018
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Marita Lindsmyr informera om:
*Det är i dagsläget tre som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt
boende, det finns tre stycken lediga lägenheter.
*Informerar om arbetsmiljöverkets föreläggande om vite om 100 000 kronor
gällande arbetsmiljön på individ- och familjeenheten, där vi senast den 15
oktober 2018 ska ha genomfört en undersökning av organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA), detta kommer vi att klara av.
*Sommaren har varit bra i det stora hela ute i våra verksamheter.
*Att vi haft annons ute på fysioterapeut med en sökande som har tackat ja till
erbjudandet om arbete, samt att vi även hade annons ute på arbetsterapeut
där vi inte hade någon som ansökte. Detta gör att vi anlitar ett
bemanningsföretag för att rekrytera en arbetsterapeut.
*Två enhetschefer är provanställda en på Backa säbo, Linn Åström och en
inom LSS, Kickan Lindh.
*Att IVO har avslutat ärendet gällande handläggning av barnärende.
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§ 59

Dnr 2018/00091

Äldreboendets placering - Medborgarförslag
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar upprättat svar på medborgarförslag
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Jingåker (S) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag.
Isa Wallmyr (KD) med bifall från Anne Landar-Ohlsson (C) och Deisy
Hellsén(C) yrkar bifall till medborgarförslaget till den del som avser
byggandet på kommunalt ägd mark vid Gyllengården som ger
samordningsvinster, med följande motivering;
Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att det finns samordningsfördelar
med att bygga demensboende i anslutning till Gyllengården.
Vi anser även att det ska byggas efter behov i båda tätorterna d.v.s. både i
Alfta och i Edsbyn.
Beslutsgång
Socialnämndens ordförande Jan-Åke Lindgren (S) ställer förlagen mot
varandra och finner att socialnämnden antar socialförvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
De som röstar på socialförvaltningens förslag röstar ja.
De som röstar på (C) och (KD) yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Med 4 röster på ja mot 3 röster på nej så antas socialförvaltningens förslag.
Ledamot

Ja

Jan-Åke Lindgren (S)

X

Carina Nordqvist (S)

X

Lars Jingåker (S)

X

Suzanne Johansson (M)

X

Nej Avstår

Deisy Hellsén (C)

X

Anne Landar-Ohlsson (C)

X

Isa Wallmyr (KD)

X

Total

4

3

0

Reservation
Vi reserverar oss mot beslut angående svar på medborgarförslag, till förmån
för vårt eget yrkande.
För Centerpartiet och Kristdemokraterna
Deisy Hellsén (C), Anne Landar – Ohlsson (C) och Isa Wallmyr (KD)
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag från Britt Pettersson, har den 5 maj inkommit till
Kommunfullmäktige. Förslaget handlar främst om boendets placering och
förslag till expropriering av mark för annan placering än den föreslagna
Näskullen. Det förslaget har tekniska nämnden besvarat. Socialnämndens
svar koncentrerar sig främst på att beskriva vikten av att bygga ett
demensboende som möter den demenssjukes behov och som tar höjd för
framtiden.
Det primära för socialförvaltningen är och har hela tiden varit att bygga ett
modernt demensboende, som möjliggör för den demenssjuke att bibehålla
sina förmågor så långt det är möjligt. Förvaltningen har mycket noga tagit
del av den senaste forskningen och de erfarenheter som finns att tillgå inom
demensområdet. Det finns tydligt beskrivet hur ett boende för de som
drabbats av demenssjukdom bör utformas för att möta den sjukes behov.
Utifrån detta har den planerade byggnaden utformas och utifrån byggnaden
har Näskullen erbjudits som placeringsalternativ.
För att på bästa sätt förvalta kommuninnevånarnas skattekronor är det av
största betydelse att boendet blir tillräckligt stort och i ett plan för att det ska
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kunna drivas kostnadseffektivt. Det är väl känt att små enheter har en
betydligt högre driftskostnad per boende än större enheter. Det är också
viktigt att det möjliggör för tekniska och digitala lösningar så brukarna som
bor där kan ta del av den utveckling som sker i samhället inom det området.
Inom demensvården är det viktigt (och även krav från tillsynsmyndigheten)
med närvarande personal som har överblick över vad som sker. Detta medför
att möjligheten för personalen att under samma arbetspass ansvara för
brukare i fler byggnader är mycket begränsad. Samordningsvinster för
personal till följd av att boenden är placerade bredvid varandra är således
marginell, om ens någon. Samordning mellan enheter inom äldreomsorgen
sker även idag och hindras inte av att demensboendet placeras på Näskullen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag Britt Pettersson samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 60

Dnr 2018/00150

Budget- och verksamhetsplan 2019 - 2021 redovisning till Kf
Socialnämndens beslut
Att anta upprättad redovisning till Kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden följande uppdrag:
Att redovisa försörjningsstödets utveckling och vidta utvecklingsåtgärder i
samverkan med arbetsförmedling och kommunens arbetsmarknadsenhet som
leder till att utbetalningarna av försörjningsstödet minskar på kort och lång
sikt. I uppdraget ingår en översyn av organisationen med utgångspunkt i
effektivisering av processen/processerna.
Att vidta utvecklingsåtgärder som leder till att behovet av placeringar
minskar alternativt att mindre kostnadskrävande placeringar kan användas. I
uppdraget ingår att befintliga placeringar ska granskas på nytt och möjliga
alternativa åtgärder i första hand vidtas och i andra hand beskrivs.
Ärendet
Försörjningsstöd punkt 1: 2017 låg budgeten för försörjningsstöd på 11 mkr
och utfallet uppgick till dryga 12 mkr. 2018 års budget omfattar dryga 11
mkr och prognosen är i dagsläget att kostnaderna för försörjningsstödet
kommer att hålla sig inom ramarna för budet.
Försörjningsstödet har kartlagts och redovisats för tertial 1, se bilaga.
Kartläggningen är tänkt att följas upp för varje tertial. Via kartläggningen
kan vi lättare se vilka grupper vi möter och hur vi kan jobba för att dessa
grupper i högre utsträckning ska kunna erbjudas sysselsättning för att ges
möjlighet till annan försörjning. Försörjningsstödet har inte minskat sedan
2016, trots kommunens arbete med LX tjänster och extra tjänster, vilket kan
tolkas som att kostnaderna för försörjningsstödet skulle varit än högre utan
detta arbete. Att helt arbeta bort behovet av försörjningsstöd ses inte som
troligt, men ett mål är att handläggarna på försörjningsstöd via samverkan
med andra och egna aktörer verkar för att ge förutsättningar för annan
försörjning. Det är en utmaning att motivera individer till sysselsättning och
egen försörjning, speciellt om det finns en historik av långvarigt behov av
försörjningsstöd. I vissa fall där individer har läkarintyg men
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Försäkringskassan(FK) inte godkänner sjukskrivningen och personen
hamnar ”mellan stolarna” är försörjningsstöd ibland den enda möjligheten
till försörjning. Det kan även vara yttre faktorer som
t ex den nya tillfälliga gymnasielagen för asylsökanden, där vi inte ännu vet
vilket ansvar som kommer att tillfalla kommunen om individerna som
omfattas av den får tillfälliga uppehållstillstånd. Det kan komma att innebära
ökade försörjningsstödskostnader för kommunen.
Samtliga individer som erhåller försörjningsstöd har kartlagts via samarbete
med Arbetsförmedlingen (AF), där det framkommit att omkring 22 individer
skulle kunna ges möjlighet till sysselsättning då de via AF ses som
prioriterad grupp. En projektansökan från kompetens- och resursteamet har
skickats till AF för att starta en ny arbetsgrupp där dessa individer kan
erbjudas sysselsättning. IFO bidrar med de kostnader dessa individer skulle
ha genererat på försörjningsstöd om de fortsatt skulle vara aktuella där, en
summa på omkring 140 tkr/månad. AF bidrar med lönestöd.
Individ och familjeomsorgen (IFO) kommer att vara med på de
samverkansmöten som Arbetsmarknadsenheten (AME) och AF och skolan
haft. IFO arbetar även aktivt via MYSAM (Myndigheter i samverkan) och
TRISAM (Tidig rehabilitering i samverkan), som är ytterligare
samverkansforum mellan regionen, AF, FK och kommunen. De individer
som är långvarigt aktiva på försörjningsstöd är ofta individer som även har
kontakt med andra samhällsaktörer.
En dialog med AF och AME förs hur samarbetet ytterligare kan utvecklas
för att erbjuda individer med olika behov möjlighet till sysselsättning och
möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden. Eftersom behoven och
förutsättningarna ser väldigt olika ut hos de individer som erhåller
försörjningsstöd så behöver processen vara väl genomarbetad och ge
utrymme för behovsvariation. Processen för extra tjänst och LX anställning
finns redan via AME, men behöver kompletteras för att möjliggöra att även
de som inte har rätt till extra tjänst eller LX anställning kan ges möjlighet till
någon form av sysselsättning.
Ett ökat ledningsstöd i samband med organisationsförändringen, där en
enhetschef rekryterats till verksamheten, ger möjlighet att arbeta fram och
tydliggöra ett gemensamt förhållningssätt för
försörjningsstödshandläggningen så att inte handläggningen skiljer sig
beroende på vilken socialsekreterare individen möter. En tydlig process och
ett närmare ledarskap kan stärka socialsekreterarna för att orka driva en mer
sysselsättningsinriktad handläggning, då det troligt kommer att innebära
många fler missnöjda individer.
IFO har tidigare planerat för införandet av digital försörjningsstödsansökan
och en modul har köpts in för detta. Arbetet med införandet av digital
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ansökan kommer att återupptas. Syftet med införandet av systemet är att
underlätta handläggningsarbetet för socialsekreterarna och utifrån det kunna
arbeta mer med motivationsarbete och individuella behov för att klienterna
ska ges möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden och en
egenförsörjning.
För att arbeta mer förebyggande för att minska försörjningsstödet skulle ett
närmare samarbete med skolan vara positivt, där elever och individer som
blir aktuella på försörjningsstöd kan få tydlig och bra information om
samhällets syn på individens eget ansvar och hur ett liv som bidragsberoende
t ex påverkar hälsa, ekonomi, pension mm.
Placeringar punkt 2: Ökade kostnader för familjehemsplaceringar inom barnoch ungdomsenheten beror främst på att vi använt oss av konsulentstöttade
familjehem istället för egna familjehem. Konsulentstöttade familjehem är
extra förstärkt familjehemsvård. Anledningen till att kommunen använt sig
av konsulentstöttade familjehem är delvis utifrån att de barn som placerats
haft omfattande behov av vård och stöd, men även utifrån att vi inte haft
familjehem i egen regi att erbjuda. Situationen på IFO har de senaste åren
varit extremt ansträngd, med brist på socialsekreterare och ledningsstöd i
kombination med ökat inflöde och ökad arbetsbelastning. Både IVO och
arbetsmiljöverket har framfört kritik mot verksamheten.
Utifrån detta har en organisationsförändring varit nödvändig.
Organisationsförändringen har inneburit att enhetschefer har rekryterats till
verksamheten och IFO har i dagsläget tre inriktningar,
Vuxen/Försörjningsstöd, Barn- och ungdom och
Öppenvården/Ensamkommande.
Ett ökat ledningsstöd förväntas ge en bättre arbetsmiljö för
socialsekreterarna och en mer rättssäker verksamhet. Ett ökat ledningsstöd
innebär ökat stöd och vägledning i handläggningen av barnavårdsärenden,
vilket ses som nödvändigt utifrån att många av socialsekreterarna har
begränsad erfarenhet av arbetet. Det i sin tur kan implementera ett mer
ekonomiskt förhållningssätt vid hanteringen av placeringar. Vi försöker t ex
alltid att i första hand använda HVB hem (hem för vård och boende) vid
institutionsvård istället för placering via SiS hem (Statens institutions
styrelse). Vid familjehemsplaceringar försöker vi alltid i första hand använda
nätverksfamiljer, i andra hand egna familjehem och i tredje hand
konsulentstöttade familjehem. Vi är med i upphandlingarna för
konsulentstöttade familjehem samt HVB hem för att hålla nere kostnaderna
så gott det går.
Under hösten 2018 planeras för utbildning i Kälvestensmetoden för
socialsekreterarna som arbetar med verkställighet. Detta i syfte att kunna
utreda egna familjehem, tidigare har konsulter köpts in för dessa uppdrag,
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vilket också har inneburit att vi inte själva arbetat aktivt med rekrytering av
egna familjehem. Det är viktigt att vi arbetar mer aktivt för att kunna
rekrytera egna familjehem då det är svårt att få tag på familjer som vill ha
uppdrag. Det är viktigt att vi har egna uppdragstagare för att endast i de fall
då barnet/ungdomen har särskilda och mer omfattande behov, använda oss
av extra förstärkt familjehemsvård (konsulentstöttade familjehem).
Barnplaceringar som är uppväxtplaceringar vet vi att vi kommer att ha
kostnader för flera år framöver. Varje placering omprövas och övervägs var
6:e månad, vilket innebär att socialsekreteraren ser till huruvida placeringen
överensstämmer med barnets behov. Om ett litet barn blivit placerad i tidig
ålder i ett familjehem där denne har knutit an till familjehemsföräldrarna och
fortsatt utvecklas gynnsamt, avslutas inte placeringen p.g.a att det är en dyr
placering. Priset kan i vissa fall justeras, men en flytt och en ytterligare
separation är inte något socialtjänsten förespråkar då det inte är för barnets
bästa. Det är därför, utifrån den ekonomiska aspekten, viktigt att arbeta
förebyggande med familjebehandling och rekrytering av egna familjehem.
Vad ökade kostnader för institutionsplaceringar beror på är svårt att säga.
Det är svårt att förutse de behov som kan komma att uppstå.
Institutionsplaceringar är först aktuellt när alla andra möjliga alternativ är
uttömda. Socialsekreterarna jobbar alltid för att föräldrarna i första hand ska
få stöd för att ta hand om barnet/ungdomen på egen hand. För att kunna
arbeta mer aktivt med detta planerar vi för en utveckling av Öppenvårdens
(ÖPV) familjebehandling. Vi planerar för utbildning i evidensbaserad
familjebehandlingsmetod för personalen på ÖPV, samt utbildning inom ART
(Aggression Replacement Training) utifrån att vi möter mycket upplevt våld
hos barn och föräldrar. ART är en behandlingsmetod som kan tillämpas både
på våldsutövare, utåtagerande barn/ungdomar, samt användas för att stärka
samspelet mellan föräldrar och barn.
I de fall där socialtjänsten behöver placera barn/ungdomar utifrån en
hedersproblematik blir kostnaderna för placeringarna ofta höga, utifrån att
barnet/ungdomen är i behov av extra stort skydd. Placeringen innebär ofta
skyddat boende och i annan del av landet. Ovanåkers kommun har en del
placeringar utifrån framkommen hedersproblematik.
Placeringar vuxen:
Budget är ett antagande för olika kostnader, och budget för
placeringskostnaderna för vuxen institutionsvård är orimligt låg.
Kostnaderna har legat långt över budget sedan 2014. Över lag i länet finns
ett ökat behov av behandling. Droganvändningen har ökat i länet och fler
kommuner har samma problematik med ökade placeringskostnader.
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Planerade åtgärder för att minska placeringskostnaderna är ett utökat utbud
av insatser via vår egen beroendemottagning, för att kunna tillgodose fler
behov av behandling på hemmaplan. Vi har en förhoppning om att framöver
kunna utöka och även erbjuda 12-stegsbehandling, gruppbehandling, HAP
och återfallsprevention. En förhoppning är att vi genom att arbeta mer aktivt
via beroendemottagningen möjliggör tidig upptäckt och åtgärdsinsatser i ett
tidigare skede, vilket förhoppningsvis kan hämma trenden av ökat missbruk
och minska placeringskostnaderna. Vi behöver även arbeta mer
förebyggande tillsammans med skolan och andra samhällsaktörer. Då en
individ kommer till socialtjänstens kännedom har problematiken ofta
förekommit under en längre tid, och är redan etablerad problematik.
Institutionsvård för vuxna beviljas via socialtjänsten enbart när en individ
har ett väl etablerat missbruk och när det finns fara den enskildes liv.
Andra skolor och socialtjänster i länet arbetar med Drogfri skola som syftar
till att arbeta mer förebyggande med tidig upptäckt när det gäller droger. Vi
kommer att se över på vilket sätt vi bäst kan arbeta inom Ovanåkers
kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sara Karsbo
Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 61

Dnr 2018/00094

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och
SoL 2018- Begäran om yttrande
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar förslag till yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg , IVO, överväger att ansöka om
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap. 6 a §
Socialtjänstlagen (2001:453) SoL som gäller ej verkställt beslut.
IVO begär följande och detta finns med i yttrandet:
• En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa beslutet.
•En beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och
erhållit under väntetiden samt när detta har skett.
•Uppgift om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och
avslutades om det inte framgår av begärda handlingar.
•Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar i aktuellt ärende.
Journalanteckningarna ska vara för tiden från datum för beslutet till och med
sista anteckningen.
•Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade
insatsen i aktuellt ärende.
•Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella
insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas.
Ange kostnad per insats.
•Redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så att beviljade
insatser i form av kontaktfamilj enligt SoL kan verkställas inom skälig tid.
Beslutsunderlag
Förslag på yttrande Maria Petersson.
Beslut skickas till
IVO
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§ 62

Dnr 2018/00001

Delegeringsbeslut 2018
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän
enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Besluten skall
redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut:
*Beslut om försörjningsstöd (sekretess)
*Beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (sekretess).
*Beslut attest av fakturor under semestern.
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§ 63

Dnr 2018/00003

Meddelande 2018
Sammanfattning av ärendet
A. Protokoll samverkansträff Alfta, 2018-05-25
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