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§ 45 Dnr 2017/00002  

Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen med tillägg att mötespunkt fyra 

utgår.   

Beslutsunderlag 

Kallelse 2017-08-16 
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§ 46 Dnr 2017/00020  

Ekonomisk rapport 2017 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redovisar julis budgetuppföljning. Där resultatet visar 

att budgeten för juli är 141 518 000 kr av den totala budgeten som är 

253 222 000 kr. Resultatet blev 145 961 000 kr vilket gör ett minus på 4 464 

000 kr. 
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§ 47 Dnr 2017/00001  

Information fån socialförvaltningen 2017 

Tf. förvaltningschef Urban Sundström informerar:  

*Att det är i dagsläget två stycken som väntar på erbjudande om lägenhet i 

särskilt boende, det finns tio lediga lägenheter. 

*Anställt två nya socialsekreterare på IFO. 

* Två konsulter som har tidbegränsad anställning för att avlasta på IFO. 

* Vi har tre annonser ute nu där vi söker, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS), enhetschef för individ- och familjeomsorgen och enhetschef för 

handikappomsorgen. 

*Vikarierande metod- och kvalitetsutvecklare har anställs. 

* Att man har börjat på med processen med att söka ny förvaltningschef-

socialchef.  
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§ 48 Dnr 2017/00055  

Väntjänsten Alfta 2016 

Denna paragraf utgår 
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§ 49 Dnr 2017/00104  

Information från överförmyndarenheten av Sofia Holm  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar emot denna intressanta information 

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Holm från Överförmyndarenheten i Bollnäs informerar om vilka 

uppgifter en överförmyndare och God man har. 

 

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 

överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, 

förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda 

behovet av nämnda insatser. 

Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar 

inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. 

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av 

föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av 

Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten. 

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetare kring 

överförmyndarfrågor och har en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt 

säte i Bollnäs. 

Överförmyndarnämnden och Överförmyndaren finns fortfarande kvar i 

respektive kommuner, det är endast handläggningen som flyttas till den 

gemensamma enheten.  
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§ 50 Dnr 2017/00061  

Begäran om yttrande till JO, Bistånd ledsagad resa. 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna yttrande till JO som har sammanställts.  

 

Sammanfattning av ärendet 

2017-06-28 inkom en begäran om yttrande från JO daterad 2017-06-26. Av 

begäran framgår att socialnämnden ska yttra sig över en anmälan som 

inkommit. JO begär att socialnämnden särskilt ska redogöra för handlingen 

av den ansökan om bistånd för en umgängesresa som gjordes i slutet av 

januari. Ett förslag på yttrande har sammanställts som nämnde har att ta 

ställning till. 

2017-02-16 gjorde T S D en anmälan till JO gällande att socialnämnden i 

Ovanåkers kommun enligt henne inte hade lämnat beslut inom rimlig tid på 

den ansökan som hon gjort för en ledsagad resa för att utöva umgänge med 

sitt barn. Med anledning av detta begärde 2017-04-18 Riksdagens 

ombudsmän att som lån få in journaler gällande T S D för perioden 2017-01-

01 t.o.m. 2017-04-31.  

Med utgångspunkt i den efterföljande journalgranskningen inkom en begäran 

om yttrande från JO daterad 2017-06-26. Av begäran framgår att 

socialnämnden ska yttra sig över den anmälan som inkommit. JO begär att 

socialnämnden särskilt ska redogöra för handlingen av den ansökan om 

bistånd för en umgängesresa som gjordes i slutet av januari. I yttrandet bör 

socialnämnden behandla b.la. följande frågor: 

1. Har nämnden fattat något beslut med anleding av den ansökan som 

gjordes i slutet av januari? Vad beslutade nämnden i så fall? Har beslut och 

överklagandehänvisning kommunicerats med T S D? 

2. Hur hanterar nämnden ansökningar om bistånd som personer som har 

förvaltare gör på egen hand? 

Ett förslag på remissvar/yttrande har sammanställts där socialnämnden 

redogör för hanteringen av det aktuella fallet samt hur man har hanterat den 

ansökan som den anmälan som inkommit till JO avser.  

Beslutsunderlag 

Förslag på yttrande till JO Riksdagens ombudsmän 

Tjänsteskrivelse Christian Olars 

 

Beslut skickas till 
JO 

Christian Olars 
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§ 51 Dnr 2017/00050  

Yttrande till IVO, personalärende 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna tilläggsyttrande och skicka det till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO).   

 

Paragrafen justeras direkt efter mötet.  

Sammanfattning av ärendet 

2017-07-26 inkom en begäran om kompletterande uppgifter i det aktuella 

ärendet från IVO daterat 2017-07-25. Av begäran framkom att IVO ville ha 

kompletterande uppgifter på några punkter. Med utgångspunkt i detta har ett 

förslag på tilläggsyttrande sammanställts.  

Ärendet 

2017-07-26 inkom en begäran om kompletterande uppgifter i det aktuella 

ärendet från IVO daterat 2017-07-25. Av begäran framkom att IVO ville ha 

kompletterande uppgifter på några punkter:  

1. Motiveringen till att det saknas grund för omplacering eller uppsägning av 

en personal med narkotikamissbruk vid ett hem för vård eller boende (HVB) 

för ensamkommande barn. 

2. Motiveringen till nämndens bedömning att en personal med 

narkotikamissbruk inte bedöms som olämplig att arbeta på ett HVB för 

ensamkommande barn. 

3. Hur nämnden säkrar att de drogtester som utförs av personalen med 

narkotikamissbruk inte manipuleras. 

4. Har nämnden erbjudit personalen med narkotikamissbruk någon 

rehabilitering? Om så är fallet – vilken? 

Med utgångspunkt i detta har ett förslag på tilläggsyttrande sammanställts 

där man svarar ovanstående punkter.  

Beslutsunderlag 

Förslag på tilläggsyttrande till inspektionen för vård och omsorg 2017-07-27. 

Tjänsterskrivelse Christian Olars 

 

Beslut skickas till 

IVO 

Christian Olars 
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§ 52 Dnr 2016/00157  

Information om avslutat ärende, Remiss från JO riksdagens 

ombudsmän. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar emot informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden tar del av beslutet från JO där vi har fått allvarlig kritik för 

handläggning av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar bland 

annat fråga om att nämnden har lämnat felaktiga uppgifter om rätten att 

utfärda en fullmakt.  
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§ 53 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 

(IVO), revisionen och fullmäktige.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda beslut, 

bifallsbeslut inom SoL/LSS till inspektionen för och omsorg vård (IVO), 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

IVO har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos 

Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer beslutet inom skälig tid.  

 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 (april-juni 2017) 

Ny inrapportering kvartal 2 

Beslut om avbrott i verkställigheten daterad 2016-12-06, kontaktfamilj enligt 

SoL. 

Beslut daterat 2017-01-04, BoU 18-plusboende/personligt stöd enligt SoL. 

Beslut daterat 2017-02-27, familjehem enligt SoL 

 

Tidigare inrapportering från kvartal 4 (oktober-december 2016) 

Beslut daterat 2016-09-01 om Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, ej 

verkställt. 

Beslut skickas till 

Ks 

Revisionen 
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§ 54 Dnr 2017/00110  

Styrkort 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett styrkort för 2018. Nämnden 

går igenom styrkortet för 2017 och finner att man inte behöver ändra något 

på styrkortet som togs fram för 2017. Därför blir styrkortet för 2018 lika som 

2017.    
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§ 55 Dnr 2017/00054  

Budget och verksamhetsplan 2018-2020 - 

planeringsförutsättningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna;  

1. Verksamhetsbeskrivningen för 2018. 

2. Anpassningsbilaga 2018-2020 

3. Styrkort för 2018 

 

Beslutsgång 

Centerpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet på punkten 2 

gällande anpassningsbilaga 2018-2020.                                        

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 fatställdes ramarana för 

2018-2020 och för socialnämnden beslutades följande ramar (tkr) 

Budgetpost 2018 2019 2020 

Tidigare budget 2016-12-19 249115 247277 247039 

Kostnadsökning 714 714 714 

Hemtjänsten volymökning 743 743 743 

Anpassning 0 -5000 -6000 

Ny budget 250572 243734 242496 

 

Nämnder ska klarlägga vilka kostnadsökningar och eventuella äskanden som 

kan vara aktuella för kommande år. Dessa ska efter nämndbeslut behandlas 

av en budgetberedning i syfte att lämna ekonomiska ramar för 2018-2020. 

 Arbetet inleds sedan med att beskriva vad som händer i verksamheten med 

de angivna ekonomiska förutsättningarna. 

Höstens budgetberedning har sedan att bereda de konsekvensbeskrivna 

förslag som kommer från nämnderna. Beredningens ställningstagande utgör 

underlag inför höstens budgetbeslut i kommunfullmäktige. 

Socialförvaltningens anpassningar innebär på motsvarande 5,0 miljoner 

kronor år 2019 samt ytterligare 1,0 miljoner kronor år 2020. Bedömningen är 

och det vi hela tiden under processen konstaterat att det inte går att nå dessa 

belopp genom att spara över hela socialförvaltningens verksamheter utan det 

vi måste göra är att ta bort ett boende på SÄBO motsvarande 14 lägenheter 
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och med vetskapen om att det också finns ett behov av alternativt boende. 

Dessutom behövs boendeformer som kompletterar och erbjuder alternativ till 

såväl det ordinarie bostadsbeståndet som särskilda boendeformen. Detta kan 

exempelvis vara seniorboende, eller närboende. 

Vi ser att detta är möjligt att genomföra under 2018 för att få full effekt 

ekonomiskt 2019 och det kommer att finnas gott om tid att genomföra denna 

anpassning med en bra planering. 

För att möta upp anpassningsbehovet 2020 så kommer vi att följa 

utvecklingen av behovet av lägenheter(SÄBO)mot att det flyttar in nya 

boenden på det nya demensboendet som kommer under 2019. 

I och med att man flyttar in på det nya demensboendet ska vi se över 

nyckeltalen per lägenhet på de kvarvarande SÄBO.  

 

Beslutsunderlag 

Bilagor på verksamhetsbeskrivning, anpassningar och styrkort för 2018. 

Tjänsteskrivelse Urban Sundström, 2017-08-17. 

 

Beslut skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 56 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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§ 57 Dnr 2017/00003  

Meddelande 2017 

Sammanfattning av ärendet 

A. Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet, 2017-06-08 

B. Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2017-06-08         

 

 


