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§ 68 Dnr 2017/00002  

Godkännande av dagordning  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen efter att ha beslutat att punkt 
nummer 6 utgår 

 
Beslutsunderlag 
Kallelse 2017-10-12 
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§ 69 Dnr 2017/00020  

Ekonomisk rapport 2017 
Socialnämndens beslut 
Nämnden tar del av redovisningen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Johan Brodin redovisar septembers budgetuppföljning. Där 
budgeten för september är 188 404 000 kr av den totala budgeten som är 
253 222 000 kr. Resultatet blev 187 072 000 kr vilket blir ett överskott på 
1 330 000 kr. 
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§ 70 Dnr 2017/00001  

Information fån socialförvaltningen 2017 
Sammanfattning av ärendet 
Tf. förvaltningschef Urban Sundström informerar:  

*Att det är i dagsläget en som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt 
boende, det finns nio lediga lägenheter. 

*Vi har anställt två enhetschefer på handikappomsorgen Ramiz Likeric, han 
börjar den 1 november och Ingrid Larsson börjar 1januari 2018. Även 
anställt en ny medicinskt ansvarig sjuksköterska Mathilda Wikholm hon 
börjar den 13 januari 2018. 

*Vi annonserar efter en verksamhetschef för IFO och en enhetschef för 
öppenvården. 

*Om att den rådande arbetsbelastningen är hög inom individ- och 
familjeomsorgen p.g.a. sjukskrivningar samt svårigheter när det gäller att 
rekrytera ny personal. Situationen påverkar inte enbart socialsekreterarnas 
arbetsmiljö utan även möjligheten att utföra arbetsuppgifterna i enlighet med 
rådande riktlinjer och lagstiftning. Verksamheten har varit tvungen att 
prioritera de akuta ärendena vilket troligtvis kommer resultera i att 
utredningstiden inte kommer att hållas samt att exempelvis överväganden till 
nämnden inte kommer att hinnas med inom de tidsramar som de ska. 
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§ 71 Dnr 2017/00147  

Socialnämndens sammanträdesdagar 2018 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer följande sammanträdesplan för 2018:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har, tillsammans med ordförande arbetat fram ett förslag 
till sammanträdesdagar för 2018 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesdagar 2018 
 
Beslut skickas till 
Socialnämndens ledamöter via assistenten. 

 

Månad Beredning 
onsdagar 
kl. 10:00 

(C) 

Social- 
nämnd 

kl. 09:00 
(A) 

Januari 4 17 
Februari 7 21 
Mars 7 21 
April 4 18 
Maj 9 16 
Juni 7 20 
Augusti 8 22 
September 5 19 
Oktober 3 17 
November 31/10 14 
December 28/11 12 
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§ 72 Dnr 2017/00146  

Socialförvaltningens äskande inför budget 2018 gällande 
placeringar IFO - information 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tf. socialchef redogör för socialförvaltningens äskande till 
budgetberedningen inför budget 2018 gällande placeringar och 
försörjningsstöd, därför äskar socialförvaltningen inför budget 2018,  
10 200 000 kr. Uppdelat på placeringskostnader 9 200 000 kr och ökat 
försörjningsstöd 1 000 000 kr.  
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§ 73 Dnr 2017/00148  

Ensamkommande verksamhet 
Socialnämndens beslut 
Detta ärende utgår och kommer att behandlas senare  
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§ 74 Dnr 2017/00033  

Yttrande till IVO 
Socialnämndens beslut 
Att godkänna yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Sammanfattning av ärendet 
IVO bedömer att nämnden brister, då den inte sammanställer och analyserar 
klagomål och synpunkter från de inskrivna ungdomarna vid Junibackens 
HVB-hem.       

Ärendet  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn Junibacken 
HVB-hem i Ovanåkers kommun. I samband med beslutet i ärendet daterat 
2017-09-14 ställer IVO krav på åtgärder från socialnämnden vilka ska 
redovisas för IVO senast 2017-10-25. IVO bedömer att nämnden brister, då 
den inte sammanställer och analyserar klagomål och synpunkter från de 
inskrivna ungdomarna. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder som vidtagits 
eller planerats för att uppfylla följande krav: 

Klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras av nämnden i 
enlighet med bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

För att säkerställa att sypunkterna från de inskrivna ungdomarna vid 
nämndens verksamheter för ensamkommande ungdomar fångas upp, 
sammanställs och analyseras kommer ansvarig föreståndare att gå igenom 
den rutin som finns tillsammans med samtlig personal på arbetsplatsträffar. 
Vidare kommer framtagen broschyr att placeras ut på samtliga boende för att 
förenkla för ungdomarna när det gäller att lämna synpunkter på den 
verksamhet som de inbegrips i.  

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande.  
Tjänsteskrivelse Christian Olars 2017-10-17 
 
Beslut skickas till 
Christian Olars och IVO 
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§ 75 Dnr 2017/00149  

Försörjningsstöd - information  
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialsekreterare Rebecka Axelsson informerar om hur ansökan om 
försörjningsstöd går till. Ofta inkommer ärenden via telefon. 
Socialsekreterare tar information om anledning till ansökan och ger 
information. Ansökan inkommer skriftligt med underlag som styrker 
inkomster och utgifter.  

Målet hos försörjningsstöd är att ”arbeta mot självförsörjning” ett uppdrag 
som upplevs svårt många gånger. Socialsekreterare saknar samverkan och de 
resursjobb vi tidigare ”förfogade” över.   

Vi som arbetar med försörjningsstöd arbetar även med andra insatser då 
försörjningsstödstagare är en målgrupp som ibland har andra behov som 
behöver kombineras i samband med försörjningsstöd, ex. 
andrahandskontrakt, öppenvård, återkrav, etc.  

Ser vi två år bakåt har det skett en stor ökning av klienter.  
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§ 76 Dnr 2017/00150  

Ny organisation individ- och familjeenheten - information 
Sammanfattning av ärendet 
Tf. socialchef Urban Sundström visar ett förslag som arbetats fram, på en ny 
organisation för individ- och familjeomsorgen. Just nu så håller man på att 
riskbedöma och inväntar synpunkter på förslaget. Detta ska vara klart för att 
påbörjas den 1 december, 2017.  
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§ 77 Dnr 2017/00047  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 
SoL 2017 
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 3 (juli-sept. 2017) 
Ny inrapportering kvartal 3 (juli-september 2017) 
Beslut daterat 2017-04-06 om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS. 

Tidigare inrapporteringar 
Beslut daterat 2016-09-01, Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Ärende som avslutats 2017-08-31 utan att verkställas. 
Beslut daterat 2017-01-04 , BoU 18-plus boende/personligt stöd enligt SoL. 

Ärende som verkställts 2017-09-16. 
Beslut om avbrott i verkställigheten daterat 2016-12-06, kontaktfamilj enligt 
SoL. 

Ärende som ej verkställts, utredning pågår av tilltänkt kontaktfamilj. 
Beslut daterat 2017-02-27, familjehem enligt SoL.  

Beslut om avbrott i verkställigheten daterat 2016-12-06, kontaktfamilj enligt 
SoL. 

Ej verkställt.   
 
Beslut skickas till 
Ks och revisionen 
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§ 78 Dnr 2017/00004  

Delegeringsbeslut 2017 
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) 

*Tillsvidareanställningar 

*Ledighetsansökningar 
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§ 79 Dnr 2017/00003  

Meddelande 2017 
Sammanfattning av ärendet 
A. Samverkansprotokoll socialtjänsten, 2017-08-16 

B. Samverkansprotokoll omsorgsenheten, 2017-09-28 

C. Samverkansprotokoll socialtjänsten, 2017-09-12    
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