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§ 69 Dnr 2021/00003 

Godkännande av dagordning 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2021-12-09 
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§ 70 Dnr 2021/00210 

Detaljbudget 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar detaljbudget 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens rambudget 292 733 000 kr fördelas ut enligt tabell nedan       

Budgetpost Budget 2022, kr  Budget 2021, kr 

(2021-02-08) 

 

Nämnd och stab -18 810 000  -18 002 000  

varav Nämnd -519 000  -519 000  

varav Stab -18 291 000  -17 483 000  

     

Individ och familjeenhet -59 438 000   -53 618 000  

varav Administration m.fl. -3 456 000   -3 591 000  

varav IFO Vuxna -28 479 000   -23 270 000  

varav IFO Barn och ungdom -27 503 000   -26 757 000  

     

Omsorgsenheten -49 605 000   -49 402 000  

varav Administration -1 983 000   -1 930 000  

varav Bostad med särskild 

service 

-30 441 000   -29 694 000  

varav Daglig verksamhet -7 168 000   -7 087 000   

varav Personlig assistans -6 796 000   -6 229 000   

varav Boendekostnad annan 

kommun 

0   -1 207 000   

varav Övriga LSS insatser -3 217 000   -3 255 000   

     

Omvårdnadsenhet -164 880 000  -161 740 000  

varav Administration m.fl. -12 002 000  -14 298 000  

varav Sköterskegrupp, 

Rehabteam 

-19 510 000  -17 986 000  

varav Hemtjänst -59 505 000  -58 313 000  

varav Särskilt boende -73 863 000  -71 143 000  

varav Resursenheten 0  0  

     

SUMMA -292 733 000  -282 762 000  
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Ärendet 

Budgeten för socialnämnden fastställdes i kommunfullmäktige (§ 93 2021-11-08) till 

-292733 tkr. Förändringen jämfört med den detaljbudget för 2021 som antogs av 

socialnämnden sn§9 2021-02-23 har att göra med löneöversyn 2021 (-5972 tkr) , 

förändrad kapitaltjänst (-72 tkr), förändrade internhyror (-819 tkr), kostnadsökningar 

(-1555 tkr), volymförändring 2022 (-1500 tkr), medel friskvård omfördelning (20 tkr) 

och fossilfria fordon (-73 tkr). Totalt -9971 tkr. 

 

För 2022 finns en osäkerhet när det gäller intäkter kopplade till statsbidrag. Här kan 

vi få både mer och mindre än vad som budgeterats. Försörjningsstödet är 

budgeterat såsom att det blir ungefär i likhet med 2021 års prognostiserade utfall. 

Även i detta fall kan det bli både bättre och sämre än budgeterat. Här finns en 

förhoppning att arbetsmarknadsåtgärder kommer bidra till att försörjningsstödet 

minskar. Runt placeringar inom barn och unga samt vuxen finns alltid en osäkerhet. 

Det finns även en osäkerhet när det gäller covidrelaterade kostnader. 2021 har 

statsbidraget god vård och omsorg om äldre använts för att finansiera 

merkostnader. 2022 är detta intecknat på annat. Ifall det blir ytterligare 

kostnader/åtgärder kopplade till covid kommer det gå direkt mot ett försämrat 

resultat. Budgeten för antalet SÄBO platser är förstärkt. Om inte alla dessa platser 

kommer att vara belagda hela 2022 innebär det överskott i budgeten. 

 

Det som har blivit mer på senare år är att staten gett riktade statsbidrag till 

verksamheter inom socialnämndens ansvarsområden. 2022 års budget innefattar 

riktade statsbidrag på ca 10,2 mnkr. Statsbidragen som tagits med i budget är god 

vård och omsorg om äldre ca 6,3 mnkr, stöd för att minska antalet timanställda ca 

2,1 mnkr, extra satsning på sjuksköterskor ca 1,0 mnkr och statsbidrag familjehem 

ca 0,8 mnkr. Dessa statsbidrag är mer eller mindre osäkra. Statsbidragen för 

familjehem och god vård och omsorg är relativt säkra. Statsbidragen för att minska 

antalet timanställda och extra satsning på sjuksköterskor är mer osäkra. Dessa två 

är prestationsbaserade statsbidrag där vi alltså på förhand inte vet hur 

Socialstyrelsen kommer att bedöma Ovanåkers prestation. Båda dessa uppgår i 

tilldelningen till högre belopp än de som ligger i budgeten. Statsbidraget minska 

antalet timanställda uppgår i tilldelningen till 3,15 mnkr och för statsbidraget extra 

satsning sjuksköterskor uppgår tilldelningen till 1,54 mnkr.  
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Åtgärder för volymförändringar 

Tillkommande/utökade kostnadsbudgetposter avser utbyte av mobiler (250 tkr), 2 

socialsekreterare till följd av minskad intäkt från migrationsverket (1120 tkr), 

försörjningsstöd (4000 tkr), utökat beslut om personlig assistans (640 tkr), utökad 

budget sjuksköterskeenheten pga. ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 

(1540 tkr), utökning två leasingbilar hälso- och sjukvården (154 tkr), utökat behov 

av personalresurser inom hemtjänsten för att möta antalet äldre (1600 tkr), resurser 

för att bemanna hela Näskullen, de 8 platser som tidigare inte funnits i budget (3600 

tkr), kontaktfamilj barn utökning (150 tkr) och utökad budget arbetskläder (350 tkr). 

Totalt innebär det ökade kostnader mellan åren på 13 404 tkr.  

 

Finansiering har skett via tillskott volymförändring (1500 tkr), statsbidrag god vård 

och omsorg om äldre (6300 tkr), statsbidrag stöd för att minska antalet timanställda 

(2065 tkr), statsbidrag extra satsning sjuksköterskor (1010 tkr), statsbidrag 

subventioner familjehem (820 tkr), intäktsökning personlig assistans (458 tkr), 

intäktsökning hemtjänst (313 tkr), intäktsökning SÄBO (182 tkr), EDA minskad 

budget (180 tkr), övriga korrigeringar (576 tkr). Totalt 13404 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Beskrivning av detaljbudget samt tjänsteskrivelse Johan Brodin 
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§ 71 Dnr 2021/00004 

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna månadsrapporten för november 2021 och överlämna den till      

ekonomikontoret.                         

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för socialförvaltningen den 2021-11-30 visar ett överskott med 1 330 tkr. 

Kostnader för covid-19 uppgår till ca 7 mnkr under samma period. 

Stab 

Redovisar ett överskott med 821 tkr. 

Individ- och familjeomsorg 

Redovisar ett underskott med 1 872 tkr. 

Omsorgsenhet 

Redovisar ett överskott med 1 473tkr. 

Omvårdnadsenhet 

Redovisar ett överskott med 504 tkr. 

Ensamkommande   

Redovisar ett överskott med 405 tkr      

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport för socialnämnden november 2021 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 72 Dnr 2021/00005 

Information från socialförvaltningen 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informerar om: 

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 2 personer som har beslut om lägenhet i 

särskilt boende, det finns 6 lediga lägenheter. 

*De rekryteringar som pågår är verksamhetschef till området vård och omsorg, 

kontaktperson enligt LSS och vikarier inom vård och omsorg (intresseanmälan). 

*Anmälan gällande Lex Maria som skickats in till IVO. 

*Nära vård och växeltröskelväxling. 

*Över tid har dokumentation/journal inom äldre/funktionshinderområdet varit strikt 

åtskilda mellan socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), även för brukare 
med sammanhållen vård och omsorgsbehov. Efter dialog med jurist inom SKR har 
förvaltningen beslutat att i högre grad dela behövlig informationen till personalen 
ang. de brukare som har kommunen som leverantör av insatser både utifrån SoL, 
LSS och HSL. De medför att personal har möjlighet, att vid behov, ta del av den 
dokumentation som berör och påverkar stöd, vård och omsorg för brukare/patient. 
Inre sekretess gäller självklart även i fortsättningen.  
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§ 73 Dnr 2021/00206 

Avtal Familjerådgivningen 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att familjerådgivningen fortsatt drivs i samverkan  

med Bollnäs kommun.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 9 kapitlet 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal med en annan 

kommun om att de ska utföra vissa uppgifter åt dem. Det kallas för 

avtalssamverkan.  

Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun har tidigare, 2019-11-01, slutit avtal för 

en gemensam familjerådgivning. Syftet med gemensam familjerådgivning är att ge 

medborgarna större möjlighet till tidigt kvalificerat stöd vid relationsproblem. 

Avtalstiden har nu löpt ut och behöver förnyas. Villkoren för avtalssamverkan finns 

beskrivet i bilagan Avtal familjerådgivning Bollnäs-Ovanåker 2021-11-01. 

En rapport om avtalssamverkan mellan Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun 

kommer årligen att presenteras till kommunfullmäktige, enligt 9 kapitlet 38 § 

kommunallagen. 

       

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Minska risk för att barn utvecklar psykisk ohälsa genom att hjälpa vårdnadshavare 

att lösa sina konflikter eller avsluta parrelationer på ett bra sätt utan kvarstående 

konflikter i det gemensamma föräldraskapet. 

Positiv effekt utifrån att familjerådgivaren kan ha mer kontakt med individ- och 

familjeomsorgen i kommunen än när den drevs av extern utförare. Olika insatser 

och föräldrastödjande utbildningar/utbildningar kan samverkas och erbjudas i större 

omfattning. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal Familjerådgivningen med Bollnäs-Ovanåker samt tjänsteskrivelse Sara Karso 

 

Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef Sara Karsbo 
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§ 74 Dnr 2021/00123 

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL Kvartal 3, 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 3 (juli-september 2021) 

Ny inrapportering 

Beslut daterat 2021-07-02 avseende kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som ej verkställt då det saknats uppdragstagare.  

Beslut daterat 2021-03-23 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som ej verkställt då det saknats uppdragstagare. Beslutet har även 

inrapporterats som avslutat då det uppstått andra behov för individen. 

Beslut avseende daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS är inrapporterat som avbrott i 

verkställigheten from 2021-04-15. Brukaren har fått erbjudande om att återuppta 

daglig verksamhet på annat ställe men har avböjt erbjudandet. 

 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut avseende kontaktperson enligt 9 § 4 LSS som tidigare inrapporterats som 

avbrott i verkställighet from 2020-04-30 har återrapporterats som ej verkställt då 

den enskilde utifrån Covid-pandemin ännu inte vill återuppta kontakten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åsa Olsson 

 

Beslut skickas till 

Ks och revisionen 
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§ 75 Dnr 2021/00006 

Delegeringsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 

Delegeringsbeslut gällande: 

• Verksamhetschef, Mathilda Wikholm, tillförordnas som socialchef under 

socialchef, Marita Lindsmyrs semester den 23 december 2021. 

• Verksamhetschef, Åsa Olsson, tillförordnas som socialchef under 

socialchef, Marita Lindsmyrs semester den 7 januari 2022. 
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§ 76 Dnr 2021/00007 

Meddelanden 2021 

Sammanfattning av ärendet 

• Fösam-protokoll 2021-10-18 

• Fösam-protokoll 2021-11-10 

• Lokalt samverkansprotokoll, handikappomsorgen 2021-10-25 

• Lokalt samverkansprotokoll, hemtjänsten 2021-11-23 

 

 


