
 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande 

Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande 

Ulla Mortimer (M) 

Deisy Hellsén (C) 

Anne Landar-Ohlsson (C) 

Isa Wallmyr (KD) 

 Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker (S) 

 

 Ersättare 

Anita Wallin (MP) 

Suzanne Johansson (M) 

Lena Westling (C) 

Monica Hansson (C) 

Inga-Britt Kling (KD) 

Övriga närvarande Anette Forsblom, socialchef 

Christian Olars, metod- och kvalitetsutvecklare § 23 

Maria Hedström, sekreterare 

 

Justerare Anne Landar-Ohlsson 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, 2017-03-22 kl. 10:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 16-26 

 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Lindgren  

 Justerare 

  

 Anne Landar-Ohlsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-03-15 

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-22 Datum då anslaget tas ned 2014-04-18 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv 

 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(14) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 16 Dnr 2017/00002 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 3 

§ 17 Dnr 2017/00020 
Ekonomisk rapport 2017 ...................................................................................... 4 

§ 18 Dnr 2017/00024 
Kostnadsökningar och äskande socialnämnden 2018 ....................................... 5 

§ 19 Dnr 2017/00001 
Information fån socialförvaltningen 2017 .......................................................... 7 

§ 20 Dnr 2017/00021 
Information "Anpassningsuppdrag 2019" ......................................................... 8 

§ 21 Dnr 2016/00144 
Avveckling av verksamheten för ensamkommande barn och unga ................. 9 

§ 22 Dnr 2017/00022 
Delegation lönesättning ...................................................................................... 10 

§ 23 Dnr 2017/00014 
Kvinnojouren Stöttan 2015 ................................................................................ 11 

§ 24 Dnr 2017/00015 
Kvalitetsplan 2017 ............................................................................................... 12 

§ 25 Dnr 2017/00004 
Delegeringsbeslut 2017 ....................................................................................... 13 

§ 26 Dnr 2017/00003 
Meddelande 2017 ................................................................................................ 14 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(14) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2017/00002  

Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

 

Beslutsunderlag 

Kallelse 2017-03-08 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(14) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2017/00020  

Ekonomisk rapport 2017 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Forsblom redovisar februaris budgetuppföljning. Där resultatet visar 

att budgeten för februari är 42 463 000 kr av den totala budgeten som är 249 

235 000kr. Resultatet blev 40 528 000 kr vilket gör ett plus på 1 935 000 kr.  
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§ 18 Dnr 2017/00024  

Kostnadsökningar och äskande socialnämnden 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag om äskanden och kostnadsökning inför budget 

2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas ramar 24 april. Detta ska 

föregås av en budgetberedning som äger rum fredag den 17 mars. Inför 

budgetberedningen behöver respektive nämnd fatta beslut om hur mycket 

beräknas som kostnadsökningar för 2018, samt om det finns beräkningar om 

”tilläggsyrkanden” äskanden. 

Gällande kostnadsökningar hänvisas till den princip som 

kommunfullmäktige har fastställt. En vägledande princip är att 

kostnadsökningar som sker i den befintliga verksamheten ska beräknas med 

den nya nivån på kostnaden. 

Ökade volymförändringar i verksamheten ska bedömas som 

tilläggsyrkanden. 

Kostnadsökningar som genererar lägre kostnader i andra delar av den 

kommunala verksamheten skall samordnas med dessa förändringar innan 

bedömning om kostnadsökning har skett. 

Ramarna 2017 är fastställda för respektive nämnd och avser den volym som 

respektive nämnd ska bedriva verksamhet för 2017. Äskanden ska därför 

endast framläggas om det finns betydande volymförändringar eller ny 

verksamhet mellan 2017 och 2018. Ny verksamhet får äskas om den nya 

verksamheten beslutats av annan part än nämnd. Glöm inte bort att 

volymminskningar ska lyftas på samma sätt som volymökningar.       

Kostnadsökningar i verksamheten  

Socialnämnden begär kostnadsökningar, 714 tkr. 

*Löner, 0 tkr. Löneökningar begärs inte av nämnden utan löneutrymme för 

2018 fastställs av personalutskottet.   

*Hyror, bilar och drivmedel uppräkning 1,5%, 148 tkr  

*Verksamhetsresor 2 %, 24 tkr 

*Kostnad per boende, 1,5 %, 40 tkr 

*Försörjningsstöd ökning riksnorm 1,5 %, 165 tkr.  

*Ökande löner för kontaktpersoner, 1,5 %, 105 tkr.  

*Ökade kostnader för boendekostnad annan kommun, 2 %, 88 tkr 

*Institutionsvård barn och unga och vuxna 1,5 %, 144 tkr 

Äskande för 2018 

Hemtjänsten volymökning, 743 tkr 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(14) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Bilaga ”Kostnadsökningar och äskanden socialnämnden 2018” samt 

tjänsteskrivelse 2017-02-28 av Anette Forsblom 

 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2017/00001  

Information fån socialförvaltningen 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anette Forsblom informerar:  

*Att det är i dagsläget är fem personer som väntar på erbjudande om 

lägenhet i särskilt boende, det finns elva lediga lägenheter.  

*Ny verksamhetsplan håller på att tas fram, en redovisning av den kommer 

på nästa nämnd. 

*Nya särskilda boende flyter på, provtagningar på marken är gjorda och 

väntar svar på det. 

*Ordförande Jan-Åke Lindgren läser upp ett öppet brev som kommit till 

socialförvaltningen och är ställd till bl.a. socialnämnden, detta brev 

bestämdes att det skulle besvaras. 
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§ 20 Dnr 2017/00021  

Information "Anpassningsuppdrag 2019" 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2016-11-21, § 83 p 5, följande uppdrag: 

”Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att övergripande 

leda och samordna nämndernas arbete med att ta fram förslag på åtgärdsplan 

som leder till att budgeten kan justeras så att den ekonomiska planen för 

2018 och 2019 uppnår resultatbudgetmålet. Förslaget ska kunna presenteras 

vid vårens budgetberedning, preliminärt 15 mars.” 

Under december till februari har socialförvaltningens ledningsgrupp arbetat 

med uppdraget och tagit fram förslag inom följande områden som kommer 

att överlämnas till budgetberedningen: 

Utökat antal närboendelägenheter. 

Utreda verksamhetsbidrag/ sysselsättning 

Utredning om att dela på insatsen omvårdnad och service samt utreda vilken 

personal som skall tillhanda hålla service och hur detta skall bekostas 

I samband med inflyttning till det nya demensboendet Utreda behov av 

personaltäthet.  
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§ 21 Dnr 2016/00144  

Avveckling av verksamheten för ensamkommande barn och 

unga 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta plan för avveckling av verksamheten för 

ensamkommande barn och unga.  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att anpassa verksamheten 

för ensamkommande barn och unga till de behov som finns inför 2017. 

Vilket bland annat innebär minskat antal platser i HVB- hem. Åtgärderna 

som redovisades nämnden i november var att HVB-hem Linblomman i 

Voxna skulle avvecklas juli 2017.  

Förutsättningar har ändrats då HVB- hemmet i Stråtjära avslutar sin 

verksamhet under mars månad de som vistas där 4 personer flyttas då till 

kommunens HVB och därför måste avvecklingen av HVB hem Linblomman 

flyttas fram till november 2017. Alla åtgärder som behöver göras inför 

stängning skall inledas omgående för att möjliggöra stängningen i november 

2017. 

Det har under året inte kommit några anvisade ensamkommande barn och 

unga till kommunen så avvecklingsplanen ser nu ut enligt följande; 

Lyckebo blir kvar som HVB- hem under 2018.  

Junibacken planeras för 18+ boende under 2018 

Linblomman stänger sin verksamhet november 2017  

De ensamkommande vi har i vår verksamhet idag fyller 18 år inom en 3 års 

period. Om inte några ensamkommande barn och unga anvisas till 

kommunen är verksamheten avvecklad 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anette Forsblom 
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§ 22 Dnr 2017/00022  

Delegation lönesättning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delegationsbeslut gällande ”Lönesättning 

och/eller löneförhandling mellan avtalad löneöversyn när särskilda skäl 

föreligger”. 

Delegat blir förvaltningschef efter hörande av personalkonsult/personalchef 

vid kommunstyrelseförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndernas delegationsordning ser olika ut angående vem/vilka som har 

rätten att sätta lön mellan ordinarie löneöversyner på redan anställd personal. 

I personalpolicyn framgår att lönesättning sker vid anställning och den årliga 

löneöversynen. Under 2016 och i början av 2017 har ett flertal 

löneöversynsbeslut mellan de ordinarie löneöversynerna fattats. 

För att kunna ha en samordnad lönepolitik i kommunen är det av största vikt 

att löneöversyn sker vid ordinarie löneöversynstillfällen. Delegation för 

lönesättning utgör en viktig faktor för chefskapet. Utövande av denna får 

därför inte kunna ifrågasättas. Ibland kan det dock av olika skäl vara tvunget 

att fatta beslut mellan löneöversynstillfällena det är då viktigt att det sker 

enlig samma principer och därför bör kretsen som har denna rätt vara liten 

och ha en roll som är förvaltningsövergripande. 

Kommunledningsgruppen har därför enats om att nämndernas delegation ska 

se lika ut oavsett organisation och att delegationen i denna fråga ska ligga på 

förvaltningschef efter hörande av centrala personalavdelningen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunens ledningsgrupps protokoll 2017-01-23 samt tjänsteskrivelse 

 

Beslut skickas till 

Personalutskottet 
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§ 23 Dnr 2017/00014  

Kvinnojouren Stöttan 2015 

Socialnämnden tar del av Kvinnojouren Stöttans Verksamhetsberättelse för 

2015 samt en kvalitetsredovisning med statistik. För Ovanåkers del så är det 

nio stycken kvinnor som kontaktat Stöttan.  
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§ 24 Dnr 2017/00015  

Kvalitetsplan 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar kvalitetsplan för 2017 enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

2012-01-01 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd 

gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i 

kraft. Med utgångspunkt i de områden som SOSFS 2011:9 fastslagit, samt de 

mål som Socialnämnden beslutat om, har en plan för kvalitetsarbetet 

upprättats som bl.a. innefattar de kvalitetsinsatser som ska genomföras under 

2017.  

 

2017 års upplaga av socialförvaltningens kvalitetsplan är ett levande 

dokument som fortlöpande kommer att revideras och uppdatetras allt 

eftersom nya ålägganden, uppdrag och kvalitetsinsatser tillkommer. Dessa 

justeringar i kvalitetsplanen kommer att redovisas för nämnden i samband 

med uppföljningarna av kvalitetsplanen. Uppföljning av det årliga 

kvalitetsarbetet sker i samband med socialförvaltningens bokslutsperioder.  

 

I 2017 års kvalitetsplan har vi utvecklat planens innehåll och struktur 

ytterligare där vi förtydligar de kvalitetsarbetet utifrån fyra olika 

grupperingar/områden; 

1. politiska mål,  

2. internkontroll och  

3. övriga kvalitetsinsatser samt 

4. regionala samverkansuppdrag. Slutligen redogörs även för  

5. aktuella arbetsgrupper.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag på kvalitetsplan för 2017 samt tjänsteskrivelse från Christian Olars  
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§ 25 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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§ 26 Dnr 2017/00003  

Meddelande 2017 

Sammanfattning av ärendet 

A. Samverkansprotokoll Socialtjänsten, 2017-02-10 

 

 


