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§ 53 Dnr 2021/00003 

Godkännande av dagordning 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2021-09-16 
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§ 54 Dnr 2021/00104 

Delårsbokslut 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsrapporten, januari-augusti 2021 och överlämnar 

den till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk sammanfattning: Resultatet 210831 är ett överskott med 700 tkr. 

Prognosen vid årets slut 2021 är att förvaltningen kommer att ha ett underskott med 

5 537 tkr.  

Stab och nämnd: Resultat +716 tkr, prognos + 817 tkr 

Individ- och familjeomsorgen: Resultat -2 726 tkr, prognos -4 110 

Omsorgsenheten: Resultat +1 415 tkr, prognos +190 tkr. 

Omvårdnadsenheten: Resultat +936 tkr, prognos -2 684 tkr. 

Ensamkommande: Resultat +360 tkr, prognos +250 tkr 

Måluppfyllelse: Av totalt 16 effektmål förväntas 9 uppnås helt, 6 förväntas delvis 

uppnås och 1(ett) inte alls som förklaras av att antal personer med långvarigt 

försörjningsstöd ökat. 

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat i jämfört med 

motsvarande period förgående år, från 10,58 % 2020 till 8,2 % 2021. Vaccinering 

av personal torde ha en bidragande faktor till minskningen. Den minskade frånvaron 

medför att sjukfrånvaron längre än 60 dagar har en procentuell ökning då den mäts 

i förhållande till den totala sjukfrånvaron. HME undersökning har genomförts under 

våren med ett utfall på 79, målsättningen är 80.  

Investeringsuppföljning: beviljade medel prognostiseras att användas under året, 

förutom 200 tkr till chatbot som har avslutats då det för närvarande inte är aktuellt i 

organisationen. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, socialnämnden 2021 

Investeringsuppföljning delår 

Bilaga: Uppföljning IFO delår 

Bilaga: Uppföljning Arbetad tid vård och omsorg, delår samt tjänsteskrivelse Marita 

Lindsmyr 

Beslutet ska skickas till 

Ks 
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§ 55 Dnr 2021/00035 

Budget och verksamhetsplan 2022–2024 redovisning 
av uppdrag 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar redovisningen av uppdragen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av de uppdrag kommunfullmäktige gett nämnden gällande minskat 

försörjningsstöd samt bedömning om det framtida behovet av särskilda boenden, 

på kort och lång sikt. Behovet av särskilda boenden är en komplex fråga som 

behöver utredas ytterligare för att kunna ligga som underlag för politiska beslut och 

kommer att ingå som en del i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Utdrag av uppdrag från kommunfullmäktige 

Handlingsplan minskat försörjningsstöd 2021 

Platser på särskilda boenden och framtida utveckling 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ks 
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§ 56 Dnr 2021/00005 

Information från socialförvaltningen 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informerar om: 

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 8 personer som har beslut om lägenhet i 

särskilt boende, det finns 12 lediga lägenheter. 

*De rekryteringar som pågår är, Sjuksköterskor till hemsjukvården, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, socialsekreterare, biståndshandläggare, timvikarier personlig 

samt personal till omvårdnadsenheten. 

*Resultatet från socialförvaltningens medarbetarenkät och att man ska arbete 

vidare utefter resultatet på enhetsnivå, chefer/medarbetare. 

*Åsa Olsson blir verksamhetschef för biståndsenheten och LSS från och med 2021-

11-01. 

*Beslutet från IVO angående Lex Sarah-anmälan att den avslutas. 
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§ 57 Dnr 2021/00156 

Ändra inriktning för investering i verksamhetssystemet 
2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslaget till ändrad inriktning på investeringen i 

verksamhetssystemet 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har äskat om investering i uppgradering av avgiftssystemet i Lifecare 

under 2022. På grund av att leverantören inte har kunnat utveckla det systemet i 

den takt som var planerad är förslaget att istället investera i journalsystem för Hälso 

–och sjukvård från Procapita till Lifecare HSL under 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslutet ska skickas till 

Marina Arleholt 
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§ 58 Dnr 2021/00155 

Tidigareläggande av utbetalning gällande 
investeringspengar för trygghetslarm ordinärt boende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslaget att tidigarelägga investering av trygghetslarm i 

ordinärt boende. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med byte av larmcentral och leverantör av larm-mottagningstjänsten 

måste samtliga enheter bytas ut för att fungera. Socialnämnden har beviljats 400 tkr 

per år 2022 och 2023 i investering för att byta ut larmen som nu bör tidigareläggas, 

med start hösten 2021, för att säkra larmfunktionen till de medborgare i ordinärt 

boende som beviljats larm. 

. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslutet ska skickas till 

Marina Arleholt 
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§ 59 Dnr 2021/00169 

Ändring av avgifter för beroendemottagnigen 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige antar avgifterna enligt nedan. 

1. föreslagna avgifter för behandlingar vid beroendemottagning 

2. avgiften ska gälla från 2022-01-01 

 

Sammanfattning av ärendet 

År 2004 beslutades om avgiftshöjning för behandling vid beroendemottagningen. 

Avgiften höjdes till 25 000 kr efter jämförelser med närliggande kommuners 

behandlingsavgifter. Beslutet gäller för det som kallas kategori 4 och 5. (se 

kategorier nedan). Kategori 1, 2, och 3 är undantagna avgift.  

 

1. De som har socialtjänsten som remittent 

2. De som har Ovanåkers kommun som arbetsgivare 

3. De som saknar remittent och saknar arbetsgivare 

4. De som har kriminalvården som remittent 

5. De som har annan arbetsgivare än Ovanåker Kommun  

 

Vid tidpunkten för beslutet erbjöd/tillämpade beroendemottagningen i Ovanåkers 

kommun, gruppbehandling i stor utsträckning. Gruppbehandling utövas generellt 

under flera månader och dagligen må-fr i flera timmar. 

Idag är behandlingsupplägget vid beroendemottagningen lite annorlunda. I stor 

utsträckning tillämpas/erbjuds behandling individuellt. Detta huvudsakligen utifrån 

att: 

1) Metoder och arbetssätt har förändrats 

2) Individers behov i kombination med socialtjänstens ansvar har förändrats. 

3) Det är svårare att få ihop ett rimligt antal individer för att kunna bedriva 

gruppverksamhet inom ett och samma område.  

Utifrån det finns behov av en ändring av taxa, dels för att behandlingsupplägget är 

annorlunda och dels för att kunna vara mer flexibel och debitera per timme/timmar. 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(11) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

A: att även kategorierna nedan omfattas av avgift: 

2. De som har Ovanåkers kommun som arbetsgivare 

4. De som har kriminalvården som remittent 

5. De som har annan arbetsgivare än Ovanåker Kommun  

B: att ändra avgifterna för behandling enligt avgifter nedan: 

Avgifterna är baserade på faktiska kostnader för beroendemottagningen och är 

framtagna i dialog med socialförvaltningens ekonom.  

C: att avgifterna räknas upp årligen utifrån OPI. 

 

Avgifter (exkl. moms) 

Bedömning av lämplig behandlingsmetod görs av alkohol- och drogbehandlare 

innan påbörjad behandling. 

• Återfallsprevention  

10 veckor, 10 behandlingstillfällen, 60 - 120 min per tillfälle beroende på antal 

deltagare. Sex månaders eftervård efter avslutad behandling, en träff i månaden. 

Pris: 7 500 tkr 

• Haschavvänjningsprogrammet  

6-8 veckor, 18 behandlingstillfällen, 45 min per tillfälle. 

Pris: 8 000 kr  

• Spelbehandling (spel om pengar) 

12 veckor, 12 behandlingstillfällen, 60 – 120 min per tillfälle beroende på antal 

deltagare.  

Sex månaders eftervård efter avslutad behandling, en träff i månaden. 

Pris: 9 000 kr 

• Motiverande samtal, MI 

60 minuter per behandlingstillfälle 

Bedömning av antal träffar görs innan påbörjad behandling. 

Pris: 500 kr /timme 

• Anhörigstöd - CRAFT 

Åtta till tio behandlingstillfällen eller färre, ca 45–60 min per samtal.  

Pris: 500 kr/timme 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marie Sörensen 

 

Beslutet ska skickas till 

Ks 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(11) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2021/00123 

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2021 

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 2021) 

Ny inrapportering 

Beslut daterat 2021-01-21 avseende daglig verksamhet enligt  9 § 10 LSS har 

inrapporterats som ej verkställt men har även inrapporterats som avslutat på den 

enskildes egen begäran.  

 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut avseende daglig verksamhet enligt  9 § 10 LSS som tidigare inrapporterats 

som avbrott i verkställigheten pga covid-pandemin har nu inrapporterats som 

verkställt from 2021-06-14.  

Beslut daterat 2019-12-01 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av 

stödfamilj som tidigare varit inrapporterat som ej verkställt beslut har nu 

inrapporterats som avslutat. 

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har återrapporterats 

som avbrott i verkställigheten from 2020-04-30 pga den enskildes egen begäran 

kopplat till Covid-pandemin. 

 

Beslut skickas till  

Ks och revisionen 

 


