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§ 36 Dnr 2021/00003 

Godkännande av dagordning 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2021-06-16 
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§ 37 Dnr 2021/00004 

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna månadsrapporten för maj 2021 och överlämna den till 

ekonomikontoret.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för socialförvaltningen den 2021-05-31 visar ett underskott med 1001 tkr. 

Kostnader för covid-19 uppgår till ca. 5 400 tkr under samma period. 

Stab 

Redovisar ett överskott med 328 tkr. 

 

Individ- och familjeomsorg 

Redovisar ett underskott med 859 tkr. 

 

Omsorgsenhet 

Redovisar ett överskott med 445 tkr. 

 

Omvårdnadsenhet 

Redovisar ett underskott med 1 370 tkr. 

 

Ensamkommande   

Redovisar ett överskott med 455 tkr.   

       

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport socialnämnden maj 2021 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 
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§ 38 Dnr 2021/00005 

Information från socialförvaltningen 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informerar om: 

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 10 personer som har beslut om lägenhet i 

särskilt boende, det finns 9 lediga lägenheter. 

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

arbetsterapeuter, socialsekreterare, två enhetschefer till 

funktionsnedsättningsområdet, timvikarier personlig assistans och internannonser 

till omvårdnadsenheten. 

*Det har anställts två enhetschefer, en för sjuksköterskeenheten och en för särskilt 

boende. 

*Lex Sarah anmälan som det har skrivits om i tidningen, den gäller Ovanåkers 

kommun och ledamöterna får information om den.  
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§ 39 Dnr 2019/00129 

Styrkort 2020–2023 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om att ändra eller inte i styrkortet ska beslutas på augustinämnden. 

Socialförvaltningens ledningsgrupp har tittat på styrkortet och deras förslag är att 

det ska få vara som det är. 

Ledamöterna som har något förslag till ändringar ska anmäla det innan 

beredningen den 10 augusti. 
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§ 40 Dnr 2021/00114 

Äskande av medel ur stiftelsen Fredrik Karlssons fond  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag om äskande av medel ur Fredrik Karlsons fond på en 

summa av 59 300 kronor exklusive moms till två utomhusramper.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden fattade tidigare om verksamhetsförändring på särskilda boendet 

Blåklinten vilket var att allmänna utrymmen kunde utökas. I det rum som nu tagits i 

anspråk som tv-rum finns en altandörr med utgång mot innergården, tröskeln är 

dock för hög för att använda den som utgång för brukare som är rullstolsburna eller 

går med rollator. För att detta ska kunna möjliggöra utgång till innergården via 

denna altandörr så behövs en ramp. 

I samband med inhämtning av ritning och offert avseende Blåklinten har även en 

ritning och offert begärts in för utomhusramp till boendet Björkbacken från matsalen 

där det finns en altandörr som vetter mot en gräsmatta där tröskeln är för hög så en 

ramp är också önskvärd att få där. 

Ändamålet för uttag av medel är att ”Socialnämnden delar årligen ut medel till ökad 

livskvalitet för äldre på särskilda boende samt hemtjänsten i Alfta. Pengarna ska 

användas för att öka tillgången på aktiviteter genom till exempel teknik, musik och 

bild samt utomhusaktiver med anpassad utemiljö för äldres behov.” Medel som 

finns i Fredrik Karlssons fond idag ca 118 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med bilaga från enhetschef Frida Cronsioe 

 

Beslutet ska skickas till 

Frida Cronsioe 
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§ 41 Dnr 2021/00106 

Reviderad handbok försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar den förslag till revidering av handboken och att den ska gälla 

från och med justering skett och fram till och med 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Handboken för ekonomiskt bistånd reviderades senast 2019-10-09 och har gällt 

fram till nu. Ansvarig för revidering är socialsekreterare, Rebecca Hedman. 

Handboken revideras vid behov och gås igenom årligen. Vid förändringar 

information till nämnd från tjänsteman. Handboken är ett verktyg för 

socialsekreterare för att underlätta handläggning av ansökningar om ekonomiskt 

bistånd. Den är även ett led i att rätts och kvalitetssäkra socialsekreterares 

bedömningar och beslut.  

Anledning till revidering 

Nuvarande handbok har reviderats och några förändringar/uppdateringar har gjorts. 

Dessa bygger på omvärldsbevakning från olika instanser exempelvis 

Socialstyrelsen, domar, konsumentverket, andra kommuner och i det finns även en 

bevakning av läget lokalt, exempelvis lokala bostadshyresnivåer. Förändringar vad 

gäller riktlinjer för olika kostnader kan ha reviderats utifrån att man utgår från 

aktuellt prisbasbelopp.  

 

Vid revidering av handboken har barnperspektiv, jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektiv beaktats.       

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad handbok av Rebecca Hedman samt tjänsteskrivelse Marie 

Sörensen 

 

Beslutet ska skickas till 

Vuxenenheten 
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§ 42 Dnr 2021/00123 

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2021 

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. 

 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (jan-mars 2021) 

Ny inrapportering 

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har 
inrapporterats som avbrott i verkställigheten from 2020-11-15. Har 
därefter inrapporterats som verkställt from 210324. 

Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har 
inrapporterats som avbrott i verkställigheten from 2020-04-30 pga 
den enskildes egen begäran kopplat till Covid-pandemin. 

Beslut avseende daglig verksamhet enligt  9 § 10 LSS har 
inrapporterats som avbrott i verkställigheten from 2020-11-02 pga 
den enskildes egen begäran kopplat till Covid-pandemin.  

Beslut daterat 2020-11-13 avseende Särskilt boende enligt 4 kap 1 § 
SoL har inrapporterats som ej verkställt. Erbjudande som givits inom 
aktuell period har avböjts av enskild. 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut daterat 2019-12-03 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § 
SoL där det tidigare inrapporterats ett avbrott i verkställigheten har nu 
inrapporterats som verkställt from 2021-02-01. 

Beslut daterat 2019-12-01 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i 
form av stödfamilj har inrapporterats som ej verkställt. I detta fall finns 
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en uppdragstagare men på grund av Corona har verkställigheten ej 
kunnat påbörjas. 

Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL som tidigare 
inrapporterats som avbrott i verkställigheten har nu inrapporterats 
som avslutad på vårdnadshavares begäran. 

Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL som tidigare 
inrapporterats som avbrott i verkställigheten har nu inrapporterats 
som avslutad på vårdnadshavares begäran. 

 

Beslut skickas till 

Ks och revisionen 
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§ 43 Dnr 2021/00007 

Meddelanden 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottar informationen. 

* Sam-protokoll handikappomsorgen, 2021-05-25 

* Fösam-protokoll 2021-05-24 

* Sam-protokoll IFO 2021-05-20 
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§ 44 Dnr 2021/00006 

Delegeringsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Delegeringsbeslut ersättare under semestern gällande socialchef 

 

 


