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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)  

Inga-Britt Kling (KD) ersättare för Isa Wallmyr (KD) 

 Ersättare 

Anita Wallin (MP) 

Lena Westling (C) 

Monica Hansson (C) 

 

Övriga närvarande Christian Olars, tf. verksamhetschef IFO 

Urban Sundström, verksamhetschef äldre-och handikappomsorgen 

Kristin Eriksson, metod- och kvalitetsutvecklare 

Maria Hedström, sekreterare 

 

Justerare Deisy Hellsén 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2017-12-20 kl. 13:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 90-96 

 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Jan-Åke Lindgren  

 Justerare 

  

 Deisy Hellsén  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-12-14 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-20 Datum då anslaget tas ned 2018-01-10 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv 
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 Maria Hedström  
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§ 90 Dnr 2017/00002  

Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

Beslutsunderlag 

Kallelse 2017-12-05          
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§ 91 Dnr 2017/00020  

Ekonomisk rapport 2017 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Jan-Åke Lindgren redovisar novembers budgetuppföljning. Där 

budgeten för november är 232 406 000 kr av den totala budgeten som är 

253 222 000 kr. Resultatet blev 230 924 000 kr vilket blir ett överskott på  

1 482 000 kr. 
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§ 92 Dnr 2017/00001  

Information från socialförvaltningen 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Urban Sundström informerar:  

*Att det är i dagsläget två som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt 

boende, det finns tre lediga lägenheter.  

*Att han sagt från sig uppdraget som tf. socialchef från och med 2017-12-01. 

*Ny socialchef Marita Lindsmyr är anställd från och med 2018-02-26. 

 

Tf. verksamhetschef Christian Olars informerar: 

*Socialsekreterarna har ökad arbetsbelastning med fler tuffare ärenden. 

*Ny verksamhetschef för IFO är Sara Karsbo som börjar sitt uppdrag från 

och med 2018-01-01. 

*Rekrytering av socialsekreterare pågår. 

 

Deisy Hellsèn (C) ställer frågan om hur det går med PCB undersökningen på 

platsen där det nya demensboendet är planerat att byggas. Ordförande säger 

att det är ingen fråga som socialnämnden har ansvar för och att vi ska bjud in 

någon från tekniska avdelningen som kan informera oss om detta. 
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§ 93 Dnr 2016/00144  

Omvandla Lyckebo HVB-hem till stödboende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att under första halvåret 2018 ställa om 

verksamheten vid Lyckebo från HVB-hem till stödboende.  

Sammanfattning av ärendet 

Stödboende infördes som ny placeringsform för barn och unga den 1 januari 

2016. Bakgrunden till reformen är enligt prop. 2015/16:43 att det behövdes 

fler placeringsalternativ, särskilt en mindre ingripande insats för barn och 

unga. Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år 

som bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd och som inte behöver 

sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i hem för 

vård eller boende (HVB). Det huvudsakliga syftet med stödboende är att, 

under trygga former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett 

självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som placeras i ett 

stödboende ska i stor utsträckning kunna klara sin dagliga livsföring utan 

hjälp. Ett stödboende ska enligt HSLF-FS 2016:56 syfta till att barnet eller 

den unge efter tiden i stödboendet ska kunna klara sin dagliga livsföring, 

fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt 

nätverk, och ha en meningsfull fritid. Då socialförvaltningen inte längre ser 

något behov av att bedriva ett HVB-hem i föreslås därför att man under 

första halvåret 2018 ställer om verksamheten vid Lyckebo till ett 

stödboende.  

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Konsekvensen av för nämnden föreslagna beslut när det gäller barn och unga 

blir att Lyckebo HVB-hem ställs om till stödboenden. Socialförvaltningen 

gör bedöminingen att detta inte ska påverka enskilda barn och unga på ett 

negativt sätt utan att det kan ses som en möjlighet att förberedas för ett 

självständigt boende och vuxenliv. Vidare görs bedömningen att de barn och 

unga som idag bor på Lyckebo inte är i behov av det mer omfattande hjälp 

och stöd som ett HVB-hem innebär och att de kommer att klarar sin dagliga 

livsföring i ett stödboende.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christian Olars                                              

 

Beslut skickas till 

Christian Olars 
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§ 94 Dnr 2017/00169  

Ny delegationsordning för myndighetsutövning inom 

socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att;  

1.anta den nya delegationsordningen daterad 2018-01-01, samt att 

delegationsordningen börjar gälla från och med 2018-01-01 

 

2. att delegationsordning daterad 2004-10-20 upphör att gälla 2017-12-31 

Sammanfattning av ärendet 

I delegationsordningen återfinns de ärenden som socialnämnden delegerat 

beslutanderätt åt enskild ledamot eller anställd tjänsteman. De ärenden som 

inte finns med i delegationsordningen beslutas av socialnämnd. Efter 

införandet av nya lagrum; kommunallag (2017:725), socialförsäkringsbalk 

(2010:110) m.fl., är flera beslut inte inkluderade i den nuvarande 

delegationsordningen och beslut som tidigare fattats av tjänstemän ska 

således fattas av nämnd. Delegationsordningen, som antogs av 

socialnämnden 2004-10-20, är förutom uppdateringar även i behov av en 

tydligare struktur, då den upplevs som svårarbetad av både förvaltningen och 

enskilda tjänstemän. Socialförvaltningen har under 2017 genomfört en 

omfattande revidering av den befintliga och arbetat fram ett förslag på en ny 

delegationsordning för myndighetsövning inom socialnämndens 

ansvarsområde.       

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Om den befintliga delegationsordningen inte revideras och uppdateras kan 

konsekvensen bli att beslut fattas med fel lagrum, eller av fel delegat. 

Således kan de barn och unga som rörs av gällande beslut bli lidande då 

processen, på grund av felaktigheter, förlängs ytterligare. Dessutom, med en 

otydlig delegationsordning ökar risken för att beslut som inte är delegerade 

fattas av fel aktör. Om ett sådant beslut skulle fattas kan konsekvenserna bli 

allvarliga och bland annat leda till överklaganden och långa utredningstider.  

Beslutsunderlag 

Förslag på ny delegationsordning 2018-01-01 

Tjänsteskrivelse från metod- och kvalitetsutvecklare Kristin Eriksson 

Delegationsordning 2004-10-20 

 

Beslut skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 95 Dnr 2017/00004  

Delegeringsbeslut 2017 

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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§ 96 Dnr 2017/00003  

Meddelande 2017 

Sammanfattning av ärendet 

A. Protokoll från Ks § 161, 2017-11-28 Möjlighet till kvarboende för 

ensamkommande unga att bo kvar i Ovanåkers kommun efter de fyllt 18 år 

 

 


