
 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Einar Wängmark (S), Ordförande 
Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande 
Patrik Bossen (S) 
Ulla Mortimer (M) 
Gun-Marie Swessar (C) 
Anne Landar-Ohlsson (C) 

 Tjänstgörande ersättare 

Ing-Britt Fredriksson (KD) tjänstgör för Isa Wallmyr (KD) 
 
Ersättare 

Monica Hansson (C) 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Maria Hedström, sekreterare 
Marita Lindsmyr, socialchef 
Sara Karsbo, verksamhetschef IFO § 31 
Dagmara Hälsing, arbetsmarknadsenheten § 31 

Justerare Gun-Marie Swessar 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2021-06-02 kl. 13:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 30-35 
 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Einar Wängmark  

 Justerare 

  

 Gun-Marie Swessar  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-02 Datum då anslaget tas ned 2021-06-24 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv 
 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 30 Dnr 2021/00003 
Godkännande av dagordning 2021 ............................................................. 3 

§ 31 Dnr 2020/00101 
Projekt "Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker" presentation och uppföljning
 ........................................................................................................................ 4 

§ 32 Dnr 2021/00104 
Tertialbokslut 2021 ....................................................................................... 5 

§ 33 Dnr 2021/00005 
Information från socialförvaltningen 2021 ................................................. 6 

§ 34 Dnr 2021/00103 
Avgift för arbete med dödsbo...................................................................... 7 

§ 35 Dnr 2021/00007 
Meddelanden 2021 ........................................................................................ 9 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2021/00003 

Godkännande av dagordning 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2021-05-19 
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§ 31 Dnr 2020/00101 

Projekt "Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker" presentation 
och uppföljning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för en intressant information 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Sara Karsbo och Dagmara Hälsing från arbetsmarknadsenheten 

informerar från projektet ”Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker”.  

 

Målgrupp för insats 

Personer i åldern 16 – 64 år med behov av samordnad rehabilitering.  

Personer som lever med psykisk ohälsa eller upplevd psykisk ohälsa som innebär 

begränsningar i det dagliga livet och den som har en psykisk, neuropsykiatrisk eller 

kognitiv funktionsnedsättning.  

 

Man ger individer med psykisk ohälsa stöd och vägledning att finna och behålla ett 

arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

 

Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 

Gävleborg. Huvudman för insatsen är Ovanåkers kommuns 

Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen. Vi har även 

högskolan med som forskningsuppföljare. Finansieras av samordningsförbundet. 
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§ 32 Dnr 2021/00104 

Tertialbokslut 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner tertialrapporten, januari-april 2021 och överlämnar den 

till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk sammanfattning: Resultatet 210430 är ett underskott med 1 030 tkr. 

Prognosen för 2021 är att förvaltningen kommer att ha ett underskott med 9 724 tkr 

vid årets slut.  

Stab och nämnd: Resultat +236 tkr, prognos + 83 tkr 

Individ- och familjeomsorgen: Resultat -1 250 tkr, prognos -3 465 

Omsorgsenheten: Resultat +391 tkr, prognos 100 tkr. 

Omvårdnadsenheten: Resultat -896 tkr, prognos -6 692 tkr. 

Ensamkommande: Resultat +451 tkr, prognos +250 tkr 

 

Måluppfyllelse: Av totalt 16 effektmål förväntas 9 uppnås helt och 7 förväntas 

delvis uppnås. Pandemin har gjort att visst arbete för att nå målsättningen har 

prioriterats ned. Ökat antal försörjningsstödstagare till följd av ökade arbetslöshet 

och fortsatta svårigheter att rekrytera högskoleutbildad personal. 

 

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat i jämfört med 

motsvarande period förgående år, från 11,08 % 2020 till 8,76 % 2021. Vaccinering 

av personal torde ha en bidragande faktor till minskningen. Den minskade frånvaron 

medför att sjukfrånvaron längre än 60 dagar har en procentuell ökning då den mäts 

i förhållande till den totala sjukfrånvaron. HME undersökning genomfördes 2019 

och under maj månad kommer årets undersökning att utföras. 

 

Beslutsunderlag 

Tertial socialnämnden 2021 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi samt Ks 
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§ 33 Dnr 2021/00005 

Information från socialförvaltningen 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informerar om: 

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 6 personer som har beslut om lägenhet i 

särskilt boende, det finns 7 lediga lägenheter. 

*Covid-19 läget ut i våra verksamheter 

*De rekryteringar som pågår är, Sjuksköterskor till hemsjukvården, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, socialsekreterare, enhetschef till säbo, enhetschef till 

sjuksköterskeenheten, timvikarier personlig assistans och internannonser till 

omvårdnadsenheten 

* Ing-Britt Fredriksson (KD) frågar hur man tänker när det kommer så många olika 

personal till en brukare och denne har vissa önskemål. Marita svarar att just nu kan 

det vara pandemin med många personal som är hemma och är sjuk eller har 

symptom som påverkar läget just och att man ska notera brukarens behov i 

genomförandeplanen.  
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§ 34 Dnr 2021/00103 

Avgift för arbete med dödsbo 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar förslag till avgift enligt timtaxa och skickar vidare till 

kommunfullmäktige för beslut. 

2. Taxan ska gälla från och med kommunfullmäktige har fattat beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har ansvar för att göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och 

avveckla dödsbon samt ibland ordna så att en begravning kan komma till stånd. För 

detta föreslås att kommunen ska ta ut en taxa. För närvarande finns ingen antagen 

taxa i Ovanåkers kommun. 

 

Ärendet 

När någon avlidit ska enligt 18 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) efterlevande make, 

sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt 

förvalta den dödes egendom under boets utredning. 

Om sammanlevande dödsbodelägare, efterlevande make som inte är delägare eller 

annan delägare som kan ta hand om boet saknas är socialtjänsten enligt 18 kap 2 § 

ÄB ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägare spårats och 

underrättas. 

Utgångspunkten är att socialtjänstens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig 

som möjligt. 

Kommunen har inte tidigare varken tagit ut någon avgift för tillfällig 

dödsboförvaltning eller för åtgärder enligt begravningslag. Arbetet med tillfällig 

dödsboförvaltning kan vara tidskrävande. I många fall ska kontakter tas med ett 

flertal myndigheter, banker, försäkringsbolag, fordringsägare och fastighetsägare. 

Hembesök görs vanligtvis och ibland finns djur samt en bostad som behöver 

upprätthållas. Enligt Socialnämndens bedömning är det därför lämpligt att ta ut 

ersättning för detta arbete. Flera kommuner i landet har infört en sådan taxa. En 

taxa kan även motivera dödsbodelägare att förvalta den dödes egendom under 

boets utredning. 
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Vid förslag till summa för egenavgifter har dödsbohandläggare haft andra 

kommuner i Gävleborgs län som underlag. De flesta kommuner tar en taxa 

motsvarande 0,8 % av aktuellt prisbasbelopp för året.  

Tillfällig dödsboförvaltning samt åtgärd enligt begravningslag som kommunen utför 

utgör myndighetsutövning. Av 4 kap mervärdesskattelagen framgår att om en 

omsättning utgör ett led i myndighetsutövning så utgör den inte sådan yrkesmässig 

verksamhet som innebär att mervärdesskatt ska erläggas till staten. Moms ska 

därför inte tas ut i samband med aktuella taxeuttag enligt ärvdabalken och 

begravningslag. Taxan föreslås bygga på en timtaxa utifrån den tid respektive 

handläggare lägger ned på ärendet. Utifrån jämförelse med andra kommuners taxor 

föreslås en timtaxa motsvarande 0,8 % av aktuellt prisbasbelopp. (47 600 

prisbasbeloppet 2021) = 380,80 kr per timme avrundat till hela krontal = 380 kr per 

timme. Taxan kommer då att förändras årligen utifrån det aktuella prisbasbeloppet. 

 

Taxa för dödsboförvaltning Avgift 

2021 380 kr per timme 

Taxan förändras årligen  aktuellt prisbasbelopp 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse gjord av socialsekreterarna Rebecca Hedman och Rebecka 

Axelsson 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Socialsekreterarna Rebecca Hedman och Rebecka Axelsson 
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§ 35 Dnr 2021/00007 

Meddelanden 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottar informationen. 

* Fösam-protokoll med skyddskommitté 2021-04-19 

* Fösam-protokoll 2021-03-15 

* Sam-protokoll 2021-03-23 

 

 


