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§ 64 Dnr 2018/00002  

Godkännande av dagordningen 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2018-09-14 
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§ 65 Dnr 2018/00090  

Delårsbokslut 2018 socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet, januari-augusti 2018 och 

överlämnar den till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk sammanfattning: 

Socialförvaltningen prognostiserat ett underskott med -11 100 tkr. 

Stab och nämnd: Prognosen är ett överskott med 300 tkr. 

Individ- och familjeomsorgen: Underskott -13 100 tkr. Orsaken till 

avvikelsen är främst placeringar, både inom barn/unga och vuxna.  

Omsorgsenheten: Prognos överskott 1 550. Anledningen till överskottet är 

Boendekostnad i annan kommun som upphör vid halvårsskiftet. 

Omvårdnadsenheten: Prognos underskott -150 tkr. Särskilt boende gör ett 

överskott till följd av att avvecklingen av Lärkan/Svalan går fortare än 

beräknat. Hälso- och sjukvården får ett överskott till följd av vakanta 

tjänster. Resursenheten gör ett prognostiserat underskott på 1 400 tkr för 

arbetade timmar som inte är säljbara (ex APT och utbildningar). 

Måluppfyllelse: Prognosen är att det är ett tre effektmål som ej kommer att 

uppnås fullt ut, ett effektmål kommer inte alls att uppnås då det inte kommer 

att prioriteras. Förvaltningen avvaktar kommunövergripande plan innan 

arbete påbörjas. 

Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat jämfört med 

motsvarande period föregående år, från 8,98 2017 till 10,73 2018.   

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport samt tjänsteskrivelse, Marita Lindsmyr 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen, kommunstyrelsen 
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§ 66 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 åtta stycken lediga lägenheter. 

*Annonser på vik. sjuksköterska, vik. biståndshandläggare, arbetsterapeut 

samt socialsekreterare till vuxenheten finns ute nu.  

*De utredningar som är gjorda enligt Lex Sara. 

Anne Landar-Ohlsson överlämnar synpunkter från hemtjänsten och 

samordnarna, för att ha i beaktande i anpassningsarbetet. 
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§ 67 Dnr 2018/00126  

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande och 

handlingar till IVO 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrandet till IVO, Dnr 8.5-

20196/2018-1    

 

Sammanfattning av ärendet 

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 8 juni 2018 inkommit 

klagomål gällande handläggningen av ett ärende vid socialtjänsten i 

Ovanåker.  

Med anledning av klagomålet inleder IVO tillsyn och begär IVO, nämndens 

yttrande. 

Yttrandet ska innehålla följande. 

•En redogörelse för nämndens handläggning i samband med de 

omständigheter som omnämns i klagomålet. 

•En redogörelse för nämndens bedömningar och ställningstaganden i 

samband med att orosanmälningar och andra uppgifter om den enskildes 

situation inkommit till nämnden. 

     

Beslutsunderlag 

Förslag på yttrande med bilagor skrivet av enhetschef Marie Karsbo    

 

Beslut skickas till 

IVO samt Marie Karsbo 
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§ 68 Dnr 2018/00016  

Kvalitetsplan 2018- delårsuppföljning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta delårsuppföljningen av kvalitetsplan 2018 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) trädde i kraft 2012-01-01. Med 

utgångspunkt i dessa föreskrifter samt de mål som beslutats av 

socialnämnden, upprättades en plan för 2018 års kvalitetsarbete. Planen 

innefattar bland annat de kvalitetsinsatser som planeras att genomföras under 

2018. 

I 2018 års kvalitetsplans innehåll och struktur redogörs det för 

kvalitetsarbetet utifrån tre grupperingar/områden:  

1. Politiska mål,  

2. Internkontroll samt  

3. Övriga kvalitetsinsatser. Då ett stort arbete ligger framåt i tiden redovisas 

uppföljningen av kvalitetsplanen utifrån en prognos för hela årets arbete. 

Uppföljning av områden 2. Internkontroll utförs på årsbasis och redovisas 

därför inte i delårsuppföljningen.  

 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning av kvalitetsplan 2018 samt tjänsteskrivelse Christian 

Olars 
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§ 69 Dnr 2018/00094  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL 2018 

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 2018) 

Ny inrapportering  

Beslut daterat 2018-01-29 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut avseende daglig verksamhet enligt 9 §10 LSS där verkställighet 

avbrutits i november 2017 pga att brukaren befann sig på annan ort under ett 

antal månader. Beslutet har ännu inte återverkställts då anhöriga valt att 

skjuta fram det till efter sommaren. 

Tidigare inrapporteringar som återrapporterats 

Beslut daterat 2017-10-01 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

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

Beslut daterat 2017-11-25 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Beslut daterat 2017-10-17 om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS som 

blivit verkställt 2018-04-01.  

 

Beslut skickas till 

Ks, revisionen  
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§ 70 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). 

*Två delegationsbeslut om tf. verksamhetschef IFO 

*Två delegationsbeslut om tf. verksamhetschef äldre- och 

handikappomsorgen 

*Ordförandebeslut om generella riktlinjer för ensamkommande ungdomar 

som fyllt 18 år och går i kommunens gymnasieskola 
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§ 71 Dnr 2018/00003  

Meddelande 2018 

 

A. Protokoll samverkansträff socialförvaltningen, 2018-09-12 

 


