
 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2016-10-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 14:00 

Beslutande Ledamöter 

Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande 

Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande  

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

Ulla Mortimer (M) 

Deisy Hellsén (C) 

Anne Landar-Ohlsson (C) 

Isa Wallmyr (KD) 

 Ersättare 

Sven Berg (L) 

Inga-Britt Kling (KD) 

Övriga närvarande Anette Forsblom, socialchef 

Kaisa Nilsson, ansvarig rapportör 

Maria Hedström, sekreterare 

 

Justerare Anne Landar-Ohlsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, tisdag 2016-10-18, kl. 10:00  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 69-74 

 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Lindgren  

 Justerare 

  

 Anne Landar-Ohlsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-10-13 

Datum då anslaget sätts upp 2016-10-18 Datum då anslaget tas ned 2016-11-10 

Förvaringsplats för protokollet Arkivet på socialförvaltningen 

 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(10) 

Sammanträdesdatum 

2016-10-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 69 Dnr 2016/00003 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 3 

§ 70 Dnr 2016/00144 
Anpassningsuppdrag för verksamheten för ensamkommande 

barn och unga ........................................................................................................ 4 

§ 71 Dnr 2016/00143 
Delegation till kommunstyrelsen gällande glappet ............................................ 6 

§ 72 Dnr 2016/00033 
Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och SoL .................... 8 

§ 73 Dnr 2016/00004 
Delegeringsbeslut-2016 ......................................................................................... 9 

§ 74 Dnr 2016/00005 
Meddelande-2016 ................................................................................................ 10 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(10) 

Sammanträdesdatum 

2016-10-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2016/00003  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

 

Beslutsunderlag 

Kallelse den 18 augusti 
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§ 70 Dnr 2016/00144  

Anpassningsuppdrag för verksamheten för ensamkommande 

barn och unga 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att anpassa 

verksamheten för ensamkommande barn och unga till de behov vi ser inför 

2017. Detta innebär minskat antal platser i HVB hem. Åtgärderna redovisas 

nämnden i november.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingen av antalet asylsökande ensamkommande barn under 2014 och 

2015 har gjort det nödvändigt för staten att omgående se över regelverket 

och utformningen av de statliga ersättningarna till kommunerna. 

Detta medför att från 1 juli 2017 förändras ersättningarna för kommunerna 

gällande arbetet med ensamkommande. Det medför också att redan under 

början på 2017 förändras ersättning för ej belagd plats då migrationsverket 

säger upp överenskommelserna med kommunen. 

*I dag får vi 1900: -/dygn och belagd plats den 2017-07-01 är summan 1350: 

-/dygn och belagd plats. 

*Ej belagd plats har vi en ersättning i dag på 1600: -/dygn den 2017-01-01 

kommer kommunen ersättas för 7 dygn därefter inget. 

*Ungdom 18+ ersätts idag med 1900: -/dygn, den 2017-01-01 blir summan 

750: -/dygn 

*I dag ersätts socialsekreterarens utredningsarbete med 39 000 kr, respektive 

31 000 kr beroende på typ av insats. Vi blir också ersatta med faktisk 

kostnad när det gäller transporter, tolkkostnader samt andra relaterade 

initialkostnader. Överförmyndaren har sin egen budget för att ersätta 

grodmän från migrationsverket. Från och med den 2017-01-01 blir detta 

sammanslaget med en schablon om 52 000 kr. 

Skillnaden i pengar mellan åren 2016 och 2017 blir följaktligen stor. Vi har 

idag ansvar för 78st barn och unga, över och under 18 år. 

 

Nuläge HVB- egen regi: 

*Linblomman (12 platser)belagd 10 platser 

*Lyckebo (11 platser) belagda 10 platser 

*Junibacken (12 platser) belagda 11 platser 

 

Förutom detta har vi 12 stycken köpta HVB platser utanför kommunen, 

sedan finns även placeringar i familjehem eller s.k. nätverkshem där den 

enskilde är placerad hos anhörig. 
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*Det finns även barn och unga placerade inom 18+ verksamhet. 

 

Om vi då tittar på hur det ser ut halvårsskiftet 2017 vad gäller barn både 

under och över 18 år så bedömer vi att vi då har ansvara för totalt 40st barn 

och unga, över och under 18 år. Detta på grund av det kraftigt minskade 

inflödet av ensamkommande barn och unga.   

Efter det hårda tryck som varit på denna verksamhet hösten 2015, så har de 

förändrade mottagningsreglerna gjort att inflödet i stort avstannat. 

Under 2016 har det kommit 8 st och dessa bor med en anhörig. Det har inte 

anvisats några till kommunen. 

Ovanåkers kommun ligger långt ner när det gäller anvisningarna det är ca 

285 kommuner som ska anvisas före. 

Med anledning av det kraftigt minskade ersättningarna och den minskade 

inflödet av ensamkommande barn och unga behöver verksamheten ses över 

för att anpassas till de behov vi ser inför 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, socialchef Anette Forsblom, 2016-10-11 

 

Beslut skickas till 

Socialchef Anette Forsblom 
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§ 71 Dnr 2016/00143  

Delegation till kommunstyrelsen gällande glappet 

Socialnämndens beslut 

1. Att delegera utredning och utbetalning av ekonomiskt bistånd i tiden från 

en nyanländs ankomst till kommunen till första utbetalning av 

etableringsersättning från Försäkringskassan (hädanefter kallat glappet) till 

kommunstyrelsens integrationsenhet. 

 

2. Att delegationen ska gälla omedelbart. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden föreslås besluta att delegera utredning och utbetalning av 

glappet till integrationsenheten. Denna arbetsuppgift har tidigare hanterats av 

integrationsenheten och bör så göra även fortsättningsvis trots att den inte 

längre ligger under samma förvaltning som tidigare. Det är varken 

tidseffektivt eller klientvänligt om ansvaret i mottagandet av nyanlända 

hanteras av två olika förvaltningar.       

Ärendet 

Glappet har fram till 2016-08-31 hanterats av integrationsenheten. Rätten till 

bistånd i glappet grundar sig, likt övrigt ekonomiskt bistånd, på 

Socialtjänstlagens 4 kap. Behovet utreds och beslut fattas grundat på 

utredning. Kommunens kostnader för glappet ersätts av staten genom det 

schablonbelopp som utgår för nyanlända som bosätter sig i kommunen. 

Dessa pengar går i nuläget i sin helhet till kontot för projekt 706. Glappet 

handlar vanligen om en tidsperiod på upp till tre månader. 

From 2016-09-01 har integrationsenheten flyttats från socialnämnden till att 

lyda direkt under kommunstyrelsen. I och med det flyttades även ansvaret 

för mottagandet av nyanlända till den nya organisationen. Befogenheterna att 

utreda och fatta beslut enligt Socialtjänstlagen ligger dock på Socialnämnden 

varför ekonomiskt bistånd i glappet fortfarande hanteras av 

försörjningsstödshandläggarna på IFO. 

Inflyttningssamtal med den nyanlände hanteras av den nya 

integrationsenheten och där tas även merparten av ansökningarna om 

glappersättning upp. Dessa lämnas sedan till IFO, som utreder och fattar 

beslut om ekonomiskt bistånd. 

Socialnämnden föreslås besluta om att delegera denna beslutsrätt till 

integrationsenheten. 

Det vore önskvärt ur ett effektivitetsperspektiv, både för klienter men även 

handläggare på IFO och integrationsenheten. Det skulle effektivisera 

processen om de nyanlända inte behöver ha två kontakter inom kommunen 
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redan vid ankomst. Utredning görs under inflyttningssamtalet och att kalla in 

till ytterligare ett samtal på socialtjänsten för utredning inför beslut om 

ekonomiskt bistånd i glappet blir tills viss del upprepat arbete. 

 

Övriga biståndsansökningar för komplettering till etablering föreslås, ur 

rättssäkerhetssynpunkt, fortsatt handläggas av IFO. Handläggning av glappet 

är dock en relativt simpel bedömning och det anses därför inte föreligga 

någon risk med att hantera dessa ansökningar på skilt från övriga 

ansökningar om ekonomiskt bistånd. 

Flera av länets övriga kommuner (bland annat Bollnäs och Hudiksvall) har 

denna lösning där socialnämnden delegerat befogenheten att hantera glappet 

har delegerats till integrationsenheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jenny Henning, 2016-10-06 

 

Beslut skickas till 
Ks 
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§ 72 Dnr 2016/00033  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL 

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. 2016-10-10  

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 3 (juli- september 2016): 

 

Inga nya inrapporterade ej verkställda beslut.  

 

Tidigare inrapportering: 

Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom 3 

månader. Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för avbrott 2015-

12-31. Inrapporterat kvartal 1 och 2. 

Kvartal 3: Inrapporterat som avslutat utan att verkställas på grund av ett 

tidsbegränsat beslut till och med 2016-09-30. 

Beslut om avlastning/korttidsboende barn och unga enligt SoL/IFO. 

Beslutsdatum 2016-03-23. Inrapporterat kvartal 2. 

  

Kvartal 3: Inrapporterat som verkställt 2016-09-10.   

 

Beslut skickas till 

IVO, Kf och revisorerna 
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§ 73 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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§ 74 Dnr 2016/00005  

Meddelande-2016 

Sammanfattning av ärendet 

A. Protokoll FAS/ samverkansträff, Alfta, daterad 2016-09-27 

B. Protokoll FAS/samverkansträff Backa, Gyllengården och Resursen, 

daterad 2016-09-23 

C. Samverkansträff, Socialtjänsten, daterad 2016-09-13 

D. Protokoll MBL § 11, daterad 2015-06-04 

E. Protokoll MBL § 19 och § 11, daterad 2016-03-08 

F. Protokoll samverkansträff, Omsorgsenheten, daterad 2016-09-15 

G. Protokoll Kommunala pensionärsrådet, daterad 2016-09-22 

H. Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet, daterad 2016-09-22 

I. Protokoll samverkansträff, Ifo öppenvården, daterad 2016-09-16                  

 

 


