
 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(13) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-16 
 

 

  
 

 
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 

Lars Jingåker (S) 

Ulla Mortimer (M) 

Deisy Hellsén (C) 

Anne Landar-Ohlsson (C) 

Isa Wallmyr (KD) 

 Ersättare 

Anita Wallin (MP) 

Sven Berg (L) 

Lena Westling (C) 

Monica Hansson (C) 

Inga-Britt Kling (KD) 

Övriga närvarande Anette Forsblom, socialchef 

Christian Olars, metod- och kvalitetsutvecklare 

Åsa Olsson, chef biståndsenheten 

Maria Hedström, sekreterare 

 

Justerare  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, tisdag 22 november 2016, kl. 13:30 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 75-84 

 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Lindgren  
  

                             Justerare 

 

  

 Anne Landar-Ohlsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-22 Datum då anslaget tas ned 2016-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv.  

 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(13) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

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

§ 76 Dnr 2016/00021 
Ekonomisk rapport - 2016 ................................................................................... 4 

§ 77 Dnr 2016/00002 
Information från socialförvaltningen - 2016 ...................................................... 5 

§ 78 Dnr 2016/00163 
Redovisning av undersökningen "Vad tycker äldre om 

äldreomsorgen 2016" ............................................................................................ 6 

§ 79 Dnr 2016/00144 
Redovisning av anpassningsuppdrag för verksamheten för 

ensamkommande barn och unga ......................................................................... 8 

§ 80 Dnr 2016/00030 
Förtydligande av resultatredovisning av arbetsledarenkäten .......................... 9 

§ 81 Dnr 2016/00157 
Yttrande till JO ................................................................................................... 10 

§ 82 Dnr 2016/00162 
Socialnämndens sammanträdesdagar 2017 ...................................................... 11 

§ 83 Dnr 2016/00004 
Delegeringsbeslut-2016 ....................................................................................... 12 

§ 84 Dnr 2016/00005 
Meddelande-2016 ................................................................................................ 13 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(13) 

Sammanträdesdatum 

2016-11-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2016/00003  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Kallelse den 9 november2016 
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§ 76 Dnr 2016/00021  

Ekonomisk rapport - 2016 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redovisar oktobers budgetuppföljning. Där resultatet 

visar att budgeten för oktober är 205 235 000 kr av den totala budgeten som 

är 245 944 000kr. Resultatet blev 202 337 000 kr vilket gör ett plus på 

2 896 000 kr. 
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§ 77 Dnr 2016/00002  

Information från socialförvaltningen - 2016 

 Förvaltningschef Anette Forsblom informerar:  

*Att det är i dagsläget är en person som väntar på erbjudande om lägenhet i 

särskilt boende, det finns sju lediga lägenheter. 

*Arbetet med budget för 2017 har inletts. 

*Kommunens ledningsgrupp har fått i uppdrag att titta på framtida 

anpassningar. 

*Inför byggande av det nya demensboendet har en processledningsgrupp 

bildats som kommer att vara den som planerar boendet tillsammans med 

grupper för teknik, hälso-och sjukvård, personal och arbetsmetoder. 

Den referensgrupp (bl.a. pensionärsorganisationer m.fl.) som bildades vid 

den första planeringen om att bygga ett demensboende kommer att löpande 

få information vad som händer i planeringen för demensboendet, man ska 

även ha information på hemsidan. 

*Jan-Åke informerar att Anette och han varit och informerat Ovanåkers 

kommuns innevånare om socialnämndens investeringar (nya 

demensboendet), en kväll i Alfta och en kväll i Edsbyn.                           
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§ 78 Dnr 2016/00163  

Redovisning av undersökningen "Vad tycker äldre om 

äldreomsorgen 2016" 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar emot redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Metod- och kvalitetsutvecklare redovisar resultatet av undersökningen ”Vad 

tycker de äldre om äldreomsorgen” som är en rikstäckande undersökning av 

äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden som årligen 

genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen. Underlaget bygger på den 

nationella enkätundersökningen som under våren 2016 gick ut till alla 

personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på 

särskilt boende.  I resultatet kan man ta del av de äldres uppfattning om 

äldreomsorgen. 

Årets resultat visar att de flesta som har äldreomsorg i Sverige tycker att den 

är bra.  

Majoriteten av de äldre som besvarat enkäten har uppgett positiva 

svarsalternativ för i stort sett samtliga frågor.  

 

Här är några exempel för äldre med hemtjänst i Ovanåkers kommun: 

(I Ovanåker svarade 154 personer, vilket är 71,3% av de tillfrågade) 

• 97 procent upplever att de får ett bra bemötande från personalen 

• 94 procent känner förtroende för personalen 

• 93 procent är sammantaget nöjd med den hemtjänst de får 

• 59 procent besväras av ensamhet 

 

Här är några exempel för äldre i särskilt boende i Ovanåkers kommun:  

(I Ovanåker svarade 38 personer, vilket är 44,7% av de tillfrågade) 

• 97 procent upplever att de får ett bra bemötande från personalen 

• 89 procent känner förtroende för personalen 

• 91 procent är sammantaget nöjd med äldreboendet 

• 69 procent besväras av ensamhet 
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Årets undersökning fokuserar särskilt på äldre som upplever ett dåligt 

välbefinnande, då välbefinnande är ett av målen för äldreomsorgen. Med 

dåligt välbefinnande avses de som har svåra besvär av ängslan, oro eller 

ångest, de som ofta besväras av ensamhet och de som känner sig otrygga. 

Äldre med dåligt välbefinnande är en liten men utsatt grupp. Det är också 

inom bl.a. dessa områden som socialförvaltningen i Ovanåkers kommun 

kommer att se över hur man kan arbeta för att minska andelen individer som 

upplever att de besväras av ensamhet etc.  
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§ 79 Dnr 2016/00144  

Redovisning av anpassningsuppdrag för verksamheten för 

ensamkommande barn och unga 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta plan för anpassningar i verksamheten för 

ensamkommande barn och unga till de behov vi ser inför 2017.  

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 ska 

redovisas nämnden i november   

Det har under året inte kommit några anvisade ensamkommande barn och 

unga till kommunen.  

All personal har fått information om att arbetet inletts. 

Förvaltningen inleder anpassningsarbetet med att säga upp avtal med HVB-

hem i Leksand och Stråtjära och flytta de som vistas där till HVB- hem i 

kommunen. Planen är att detta ska vara genomfört till jul 2016. 

Nästa steg är att avveckla Linblomman och då flyttar de till Junibacken och 

Lyckebo. Planen är att detta är genomfört tidigast halvårsskiftet 2017 senast 

årsskiftet 2017/18. Vi bevarar ett HVB-hem och ändrar inriktning på ett 

HVB-hem till stödboende. Planen är att detta genomförs tidigast 

halvårsskiftet 2017 senast årsskiftet 2017/18. 

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

period. Om inte några ensamkommande barn och unga anvisas till 

kommunen blir verksamheten avvecklad 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anette Forsblom 
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§ 80 Dnr 2016/00030  

Förtydligande av resultatredovisning av arbetsledarenkäten 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förtydligande av handlingsplan/åtgärdsplan 

under punkten ledningsgruppen avser aktivt arbeta med arbetsmiljön utifrån 

svaren i arbetsledarenkäten.  

Sammanfattning av ärendet 

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. Som lämnades till 

personalutskottet 2016-09-12 

Enligt personalutskottets beslut 2016-09-26  Dnr 215/00468 § 18 punkt 3 

Beträffande socialförvaltningens resultat önskar personalutskottet ett 

förtydligande utifrån deras handlingsplan/åtgärdsplan till november månads 

personalutskott hur ledningsgruppen avser att aktivt arbeta med arbetsmiljön 

utifrån svaren i arbetsledarenkäten. 

Förvaltningen har därför gjort ett förtydligande utifrån handlingsplan hur 

ledningsgruppen avser att aktivt arbeta med arbetsmiljön utifrån svaren i 

ledarskapsenkäten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anette Forsblom 

Förslag på ändring i ”Uppföljning och analys av arbetsledarenkäten” sista 

sidan.  

 

Beslut skickas till 

Personalutskottet 
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§ 81 Dnr 2016/00157  

Yttrande till JO  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till yttrande och skickas till JO.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har av JO anmodats att yttra sig i ärende rörande inkommen 

anmälan från HB. Anmälan rör ett yrkande från HB avseende att ett grovt 

tjänstefel skall ha begåtts i myndighetsutövning rörande begäran om rätt att 

få ta del av sekretessbelagda handlingar.        

Ärendet 

HB har för en klients räkning begärt att få ut sekretessbelagda handlingar 

från socialförvaltningen. HB har i sin begäran hänvisat till en fullmakt 

utfärdad i januari 2015. Vid aktuell tidpunkt ansågs HB ej äga rätt att få ta 

del av handlingarna då hans klient hade förvaltare förordnad i uppdrag att 

bevaka rätt. Detta ställföreträdarskap har tillkommit efter att hänvisad 

fullmakt upprättats. Under perioden from 2016-01-27 tom 2016-01-29 

pågick en mailkonversation mellan HB och handläggare vid biståndsenheten 

angående rätten att få ta del av handlingarna. 

HB fick 2016-06-22 ett beslut med hänvisning till aktuellt lagrum där hans 

begäran om att ta del av handlingarna avslogs. 

HB hävdar i sin anmälan till JO att ett tjänstefel har begåtts då han uppger 

sig ha inlämnat en skrivelse till Kammarrätten 2016-01-27 med en begäran 

om att få ta del av de sekretessbelagda handlingarna, vilken sedan skall ha 

vidarebefordrats till Ovanåkers kommun 2016-01-28. HB påtalar i sin 

anmälan till JO att biståndshandläggare vägrat hantera ärendet, vilket inte är 

korrekt då skrivelsen till Kammarrätten aldrig kommit till biståndsenhetens 

kännedom.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 

Tjänsteskrivelse  

 

Beslut skickas till 

JO 
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§ 82 Dnr 2016/00162  

Socialnämndens sammanträdesdagar 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer följande sammanträdesplan för 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har, tillsammans med ordförande arbetat fram ett förslag 

till sammanträdesdagar för 2017 

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesdagar 2017 

Tjänsteskrivelse Maria Hedström, 2016-10-31    

 

Beslutet ska skickas till 
Ledamöterna i nämnden via assistenten 

 

Beslut skickas till 

Ledamöterna i nämnden via assistenten 

 

Månad Beredning 

onsdagar 

kl. 10:00 

(C) 

Social- 

nämnd 

kl. 09:00 

(A) 

Januari 4 18 

Februari 1 15 

Mars 1 15 

April 5 19 

Maj 3 17 

Juni 7 21 

Augusti 9 23 

September 6 20 

Oktober 4 18 

November 1 15 

December 29/11 14 (torsdag) 
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§ 83 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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§ 84 Dnr 2016/00005  

Meddelande-2016 

Sammanfattning av ärendet 

A. Samverkansträff, Socialtjänsten, daterad 2016-10-12 

 

 


