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§ 60 Dnr 2016/00003  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kallelse den 18 augusti 

 

Beslutsunderlag 

Kallelse den 18 augusti 
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§ 61 Dnr 2016/00047  

Delårsbokslut 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsanalysen, januari-augusti 2016 och lämnar 

över den till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott på 11 400 tkr  

Nämnd och stab prognostiserar ett budgetöverskott på 500 tkr. Överskottet 

förklaras av att det här finns några kostnadsposter som går att reducera 

kortsiktigt då resultatet, exklusive ensamkommande, är negativt. Det kan 

exempelvis röra sig om vissa utbildningar. 

Individ och familjeenheten prognostiserar ett budgetunderskott på -650 tkr. 

Behovet av familjehemsplaceringar antas bli mycket större än vad som 

budgeterats (-3 650) och även behovet av stöd från vardagsstöd ökar (-450 

tkr).  Det som är positivt är att det hittills inte skett någon stor ökning av 

utbetalt försörjningsstöd. Här antogs en relativt stor ökning redan 2014 och 

2015 vilket också socialnämnden lyfte för kommunfullmäktige och 

beviljades 4 400 tkr för. Samtidigt med detta satsade politiken på 

arbetsmarknadsåtgärder både i egen regi i form av resursjobb och via 

samverkan med arbetsförmedlingen i form av aktivitetshuset. För 

försörjningsstödet prognostiseras ett budgetöverskott för 2016 (3 750 tkr). 

Ensamkommande verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott på 13 

000 tkr. Överskottet förklaras bland annat av att det är god kontroll på avtal 

och återsökning av medel, samt god kostnadskontroll av verksamheterna.  

Omsorgsenheten prognostiserar ett budgetöverskott på -300 tkr. Avvikelsen 

förklars till stor del av att boendekostnad annan kommun är lägre än budget.  

Omvårdnadsenheten prognostiserar ett budgetunderskott med -1 750 tkr. Här 

är det personalkostnader som är högre än budgeterat. Här pågår fortsatt 

arbete med att strama åt resursplanering och försöka påverka kostnaderna 

framåt.   

    

Ärendet 

Förvaltningschef tillsammans med verksamhetscheferna har tagit fram 

underlag för tertialredovisning januari till april och prognos för utfall helår. 
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Beslutsunderlag 

Delårsanalys som innefattar verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser, 

prognos, måluppfyllelse och framtid, samt måluppfyllelse med analys. 

Tjänsteskrivelse Anette Forsblom 

 

Beslut skickas till 

Ks 
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§ 62 Dnr 2016/00002  

Information från socialförvaltningen - 2016 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar emot informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anette Forsblom informerar om att i dagsläget är tre som 

väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt boende, det finns nio lediga 

lägenheter.  

 

Beslutsunderlag 

Nämnden tar emot informationen 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(13) 

Sammanträdesdatum 

2016-09-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2016/00061  

Revidering av socialnämndens reglemente 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderat reglemente att gälla från 1 januari 

2017 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige 

godkänt. Reglementet innehåller information om vad som är socialnämndens 

arbetsformer och ansvarsområde.  

Det som tillkommit i socialnämndens reglemente handlar om verksamheten 

för ensamkommande barn och unga samt hemsjukvård för personer över 18 

år i ordinärt boende. 

 

Beslutsunderlag 

Reviderat reglemente för socialnämnden 

 

Beslut skickas till 

Ks 
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§ 64 Dnr 2016/00123  

Delårsuppföljning av socialförvaltningens kvalitetsplan 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner de kvalitetsinsatser som genomförts under det 

första halvåret samt den fortsatta planeringen utifrån fastlagd kvalitetsplan 

för 2016. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2008 antog Socialnämnden ett kvalitetsledningssystem som innefattar 10 

olika kvalitetsområden med huvudsaklig utgångspunkt i Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd. Fr.o.m. 2012-01-01 trädde Socialstyrelsens 

nya föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i kraft varvid kvalitetsledningssystemets 

disposition behövde omarbetas för att tillgodose de nya riktlinjer som 

Socialstyrelsen beslutat om. Med utgångspunkt i de områden som SOSFS 

2011:9 fastslagit, samt de områden som Socialnämnden tidigare beslutat om, 

har en plan för kvalitetsarbetet upprättats som innefattar de kvalitetsinsatser 

som ska genomföras under 2016.  

2016 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 2016 års kvalitetsplan prövas dessutom ett nytt upplägg där vi förtydligar 

de planerade kvalitetsinsatserna utifrån tre olika grupperingar/områden; 

1. politiska mål, 2. internkontroll och 3. övriga kvalitetsinsatser. 

 

Eventuella justeringar och tillägg i kvalitetsplanen redovisas för nämnden i 

samband med uppföljningarna av kvalitetsplanen. Uppföljning av det årliga 

kvalitetsarbetet sker i samband med socialförvaltningens bokslutsperioder.  

 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsplan 2016 delårsuppföljning  

Tjänsteskrivelse Christian Olars      
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§ 65 Dnr 2016/00030  

Arbetsledarenkät uppföljning och analys med 

handlingsplan/åtgärdsplan.   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta uppföljning och analys med 

handlingsplan/åtgärdsplan av arbetsledarenkäten och skicka det som svar på 

personalutskottets begäran om analys och åtgärdsplan. 

 

Paragrafen justeras direkt efter sammanträdet 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vartannat år görs en arbetsledarundersökning bland anställda chefer i 

Ovanåkers kommun vars syfte är att undersöka hur kommunens arbetsledare 

upplever sin arbetssituation. Vidare är syftet att göra uppföljning av hur 

verksamheterna fungerar i ett ledarskapsperspektiv men är också ett underlag 

för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare i enlighet med det 

koncernövergripande styrkortet. Den senaste undersökningen genomfördes 

under hösten 2015.  

Svarsfrekvensen var mycket god 100 % inom socialförvaltningen där 

samtliga 18 chefer besvarade enkäten. 

Personalutskottet har uppdragit till respektive nämnd att redovisa en analys 

och åtgärdsplan i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet för 

arbetsledarenkäten som genomfördes 2015. 

Enkäten har analyserats av socialförvaltningens ledningsgrupp tillsammans 

med företagshälsovården och har utmynnat i handlingsplan/åtgärdsplan.  

Tilläggas ska även att 2015 års arbetsledarenkät genomfördes under en tid då 

organisationen är under stor press pga. av den rådande flyktingsituationen 

och den stora anpassningsåtgärd som genomfördes inom 

omvårdnadsenheten, viket också speglas i resultatet inom de områden i 

socialförvaltningens verksamheter som direkt påverkas. 

Resultatet i arbetsledarundersökningen 2015 för socialförvaltningen i 

Ovanåkers kommun har analyserats och det framkommer att några chefer 

inte trivs med sitt arbete. Om man kort ska sammanfatta resultatet så svarar 

några chefer att de inte ser fram emot att gå till arbetet, att de inte lär nytt 

och utvecklas i sitt dagliga arbete samt att de känner sig stressade i sitt 

arbete. Vidare upplever flera chefer att de bl.a. saknar tillräckligt stöd och 

förtroende från ledningen samt att man efterfrågar mer 

återkoppling/feedback.  

Sammantaget resulterar detta i att 5 av 18 chefer inte kan eller är tveksamma 

till att rekommendera kommunen som arbetsgivare. 
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Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens uppföljning och analys av arbetsledarenkäten 

Personautskottets beslut 2016-01-19. 

 

Beslut skickas till 

Pu 
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§ 66 Dnr 2016/00004  

Delegeringsbeslut-2016 

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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§ 67 Dnr 2016/00005  

Meddelande-2016 

Socialnämndens beslut 

Inga meddelande finns idag 
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§ 68 Dnr 9629  

Studiebesök på Vändplatsen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för att vi fått kommit och titta på Vändplatsens 

verksamhet    

Sammanfattning av ärendet 

Silja Satu- Kirchgaesser informerar nämnden om Vändplatsens verksamhet 

och visar oss runt i lokalen     

 

 


