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§ 8 Dnr 2016/00003  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

    

Sammanfattning av ärendet 

Kallelse den 11 februari 2016 
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§ 9 Dnr 2015/00052  

Bokslut med förvaltningsberättelse 2015 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner bokslut/förvaltningsberättelse 2015. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef redogör för förvaltningsberättelse och socialnämndens 

inriktningsmål 2015 

Socialförvaltningen har relativt god måluppfyllelse inom alla perspektiv.  

Ekonomiska utfallet januari- december visar ett budgetunderskott med 1 277 

tkr vad gäller drift i förhållande till budget. Förutom detta en kostnad på 2 

019 tkr då elever som beviljats skolgång på annan ort och har rätt till LSS 

insatser vilket medför en ökad kostnad för socialnämnden. Verksamheten för 

ensamkommande flyktingbarn gör ett överskott på 3 192 tkr. 

Totalt underskott 104 tkr. 

Nämnd och stab redovisar ett budgetunderskott på 448 tkr bl.a. på grund av 

högre hyror än budgeterat och fler extra nämnder p.g.a. LVU.  

  

Individ och familjeenheten redovisar ett budgetöverskott på 1 927 tkr. Den 

enskilt största posten är försörjningsstödet där ökningen inte blev så stor som 

antogs vid budgeteringen för 2015. Effekten av Aktivitetshuset och 

Hembygdshuset bidrar till reducerade utbetalningar. Även satsningen på 

resursjobb, motsvarande 10 hushåll, ger minskade utbetalningar. Noteras bör 

att det under året har varit ovanligt många placeringar enligt LVU. 

 

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 

Kommunen har blivit anvisad många barn under kort tid. Flera temporära 

lösningar gjordes fram till det nya boendet öppnade 1/11 2015. Detta har 

medfört obalans i verksamhetens kostnader och återsökta medel från 

Migrationsverket.  

 

Omsorgsenheten redovisar ett budgetöverskott på 809 tkr där den bidragande 

orsaken är att det finns lediga lägenheter i gruppbostad och servicebostad. En 

annan bidragande orsak är partiell föräldraledighet. Noteras bör att det varit 

höga kostnader kopplade till personlig assistans.  

Skolgång annan ort 

Socialnämnden bekostar boende p.g.a. skolgång på annan ort. Vilket 

redovisar ett budgetunderskott på 2019 tkr. 
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Omvårdnadsenheten redovisar ett budgetunderskott motsvarande 3 565 tkr. 

Här är det flera faktorer som påverkar; många utbildningar och anpassningar 

inom hemtjänst och särskilt boende som tar längre tid innan de visar resultat. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 

Styrkort 2015 - måluppfyllelse 

Styrkort 2015 - analys av måluppfyllelse 

Tjänsteskrivelse 2016-01-25, socialchef Anette Forsblom 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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§ 10 Dnr 2016/00008  

Detaljbudget 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till detaljbudget 2016. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens rambudget 239 326 000 kr har nu fördelats ut enligt förslag 

nedan.    

Budgetpost   Budget 2016, kr 

Nämnd och stab  20 115 000 
varav Nämnd   491 000 

varav Stab   19 624 000  

Individ- och familjeenhet  34 434 000  

varav Administration m.fl.  6 926 000  

varav IFO Vuxna  16 603 000  

varav IFO Barn och ungdom 10 905 000   

Omsorgsenheten  40 630 000  
varav Administration  2 081 000  

varav Bostad med särskild service 20 821 000  

varav Daglig verksamhet  4 791 000  

varav Personlig assistans  5 220 000  

varav Boendekostnad annan kommun 4 599 000  

varav Övriga LSS insatser  3 118 000   

Omvårdnadsenhet  144 147 000 

varav Administration m.fl.  12 412 000 

varav Sköterskegrupp, Rehabteam 14 525 000 

varav Hemtjänst  51 188 000 

varav Särskilt boende  66 022 000 

varav Resursenheten                  0 

  

SUMMA   239 326 000 

  

Ensamkommande                    0 

Beslutsunderlag 

Förslag till detaljbudget 

Tjänsteskrivelse 2016-02-08, socialchef Anette Forsblom 

 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 11 Dnr 2015/00174  

Investeringsplan 2017-2021, utredningsuppdrag för att bygga 

framtida särskilt boende 

Socialnämndens beslut  

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 100 000 

tkr. 2018 för att bygga ett särskilt boende med 48 lägenheter. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Tilläggsyrkande från Deisy Hellsén (C), Anne Landar-Ohlsson (C) och Isa 

Wallmyr (KD) beslutet ska kompletteras med redovisning av: 

- De beräknade investeringskostnaderna för de tre delalternativen till 

boende. 

- Planera tidplan för inflyttningstakt för de 48 lägenheterna. 

- Planerad användning av de lägenheter som blir lediga när inflyttning 

sker till de särskilda boendena.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om nämnden antar eller avslår tilläggsyrkandet och 

finner att nämnden avslår det. 

Omröstning begärs.Nämnden godkänner följande beslutsgång; 

Den som instämmer i tilläggsyrkandet röstar ja.  

Den som inte instämmer i tilläggsyrkandet röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Med fyra nej-röster mot tre ja-röster beslutar nämnden att avslå 

tilläggsyrkandet.Jan-Åke Lindgren (S) Nej 

Carina Nordqvist (S)  Nej 

Lars Jingåker (S)  Nej 

Ulla Mortimer (M) Nej 

Deisy Hellsén (C) Ja 

Anne Landar-Ohlsson (C) Ja 

Isa Wallmyr (KD) Ja 

ReservationDeisy Hellsén (C), Anne Landar-Ohlsson (C) och Isa 

Wallmyr (KD) reservera sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

tilläggsyrkande.  
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Sammanfattning av ärendet 

År 2007 fanns det 853 personer som var 80 år och äldre och då räckte 149 

lägenheter i särskilda boenden till för att täcka behovet.  

Mellan åren 2008 och 2015 fanns mellan 832 och 829 personer som är 80 år 

och äldre. Därför var det möjligt att anpassades antal lägenheter till de behov 

som fanns då räckte 121 lägenheter i särskilda boenden till för att täcka 

behovet. Bedömningen är att efterfrågan på lägenheter i särskilda boenden 

kommer att hålla den nivån fram till ca 2020 då finns det ca 865 personer 80 

år och äldre för att sedan öka igen, 2025 är det ca 1020 som är 80 år och 

äldre.    

2007 års behov av särskilt boende för 853 personer 80 år och äldre var 149 

lägenheter. 

2025 finns det 1020 personer 80 år och äldre det är 167 fler personer 80 år 

och äldre  

 

Den nya generationen äldre kan komma att efterfråga alternativa 

boendeformer i större utsträckning än tidigare generationer. Högre inkomster 

och utbildning har medfört bättre hälsa, ökad medellivslängd. 

Samtidigt finns det också grupper med äldre som har stort behov av stöd och 

hjälp. Det är därför viktigt att undersöka och analysera hur morgondagens 

äldre bor idag samt hur de ser på sitt framtida boende. För att kunna möta 

behoven hos en åldrande befolkning behöver tillgängligheten i det befintliga 

bostadsbeståndet förbättras. 

Dessutom behövs boendeformer som kompletterar och erbjuder alternativ till 

såväl det ordinarie bostadsbeståndet som särskilda boendeformen. Detta kan 

exempelvis vara seniorboende, eller närboende. 

 

Bakgrund till utredningen är att behovet och efterfrågan på lägenheter i 

särskilt boende kraftigt ökar efter 2020. 

 

Utredningen har pågått sedan augusti där upphandlad arkitektkonsult har 

ansvarat för projektet och hållit i möten med projektgruppen som bestått av 7 

deltagare, chefer, arbetsterapeut, fastighetsstrateg och omvårdnadspersonal. 

Det har även funnits en referensgrupp som bestått av ca 28 deltagare med 

blandad bred kompetens från kommunen samt deltagare från olika 

pensionärsföreningar. Vi har haft medborgardialog i form av information på 

Ovanåkers kommuns hemsida om framtidens boende samt att det har funnits 

möjlighet att där lämna synpunkter hur man vill ha det på äldre dagar. 

Utredningen har jobbat med projektgrupp och referensgrupp enligt följande 

plan:  

• SKEDE 1 Informationsinhämtning; Möte 1 Förstå 

verksamheten. Möte 2 Funktioner och samband. 

• SKEDE 2 Framtagande av förslag; Möte 3 Funktionsskiss  

• SKEDE 3 Förankring; Slutleverans Möte 4 Förslag 
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Sen har det varit en slutpresentation med beslutsunderlagsprogramskiss, där 

man kommit fram till ett förslag att bygga i markplan med 48 lägenheter om 

ca 31 kvm. Med totalarea på ca 4000 kvm. och att bygga på kommunal mark 

i Edsbyn. 

Beslutsunderlag 

Utveckling av behov av särskilt boendelägenheter i Ovanåkers kommun 

2016-2040. 

Investeringsbeskrivning särskilt boende 48 lägenheter. 

Slutpresentation Framtidens särskilt boende. 

Tjänsteskrivelse 2016-02-09, socialchef Anette Forsblom. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(16) 

Sammanträdesdatum 

2016-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2016/00002  

Information från socialförvaltningen - 2016 

    

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Anette Forsblom informerar:  

 

 Att det är i dagsläget två personer som väntar på erbjudande om 

lägenhet i särskilt boende och det finns fem lediga lägenheter. 

 

  Om KIVO (Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg) kring hur 

arbetet fortskrider och hur det ser ut med ansvarsfördelning o.s.v. Vi 

kommer att få 100 000 kr i projektmedel. Två handledare är utbildade 

och vi planerar att utbilda ytterligare två handledare. Det är viktigt att de 

som ingår i projektet samtidigt går på SFI. Tanken är att under 3 

månader prova på huruvida man passar för arbetet eller inte. De som 

passar får sedan fortsätta med en praktik under ett år. Tanken är att man 

efter detta år sedan får gå omvårdnadsutbildningen. 2016-04-01 kommer 

projektet att inledas. Arbetsförmedlingen kommer tillsammans 

inkluderingssamordnare att utse två personer som inledningsvis kommer 

att ingå i projektet. 
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§ 13 Dnr 2014/00113  

Bokslut kvalitetsplan 2015 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner de kvalitetsinsatser som genomförts och 

redovisats utifrån fastlagd kvalitetsplan för 2015.    

Sammanfattning av ärendet 

I bokslutsrapporten redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts under 

verksamhetsåret 2015.  

2015 års kvalitetsarbete har förutom fortsatt arbete med 

processbeskrivningar, riskanalys och rutinupprättande huvudsakligen 

präglats av verksamhets- och framtidsplanering, d.v.s. att anpassa våra olika 

verksamheter till de behov som vi ser i framtiden. En stor del i detta har varit 

att hitta strategier för att tillgodose framtida personalbehov med 

utgångspunkt i den rekryteringsutmaning som vi står inför. Under året har vi 

därför lanserat kampanjen ”Framtiden är din” som är ett konkret sätt att 

marknadsföra våra olika yrken på ett lättillgängligt sätt samtidigt som vi 

också vill arbeta aktivt med att stärka socialförvaltningens 

arbetsgivarvarumärke. 

Utöver detta har tyngdpunkten under 2015 bl.a. lagts på ett fortsatt 

värdegrundsarbete där fokus har varit att bli en anhörigvänlig organisation, 

att skapa en tillgänglig och informativ hemsida samt på att skapa 

förutsättningar för att arbeta med budget och verksamheternas ekonomi.  

Vi har även påbörjat arbetet med att se över och skapa en ny bättre och 

fungerande struktur och upplägg för socialförvaltningens 

kvalitetsledningssystem.  

Beslutsunderlag 

Kvalitetsbokslut 2015, socialförvaltningen. 

Tjänsteskrivelse 2016-02-02, metod- och kvalitetsutvecklare Christian Olars 
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§ 14 Dnr 2015/00145  

Ansökan om ersättning för EDAs sociala arbete under 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beviljar EDA ersättning för sitt sociala arbete med 125 000 

kr för år 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
EDA Edsbyns Diakonala Arbete har ansökt om en ersättning om 125 000 kr 

för sitt sociala arbete för år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om ersättning för EDAs sociala arbete under år 2016, daterad 2015-

09-23, ordförande för EDA Ulf Odenmyr. 
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§ 15 Dnr 2015/00023  

IVO – Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott 

enligt 9 § och rapportering enligt 28 F – g §§ Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f 

och 6g§ SoL – sekretess 

 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lämnar rapporter till IVO, revisionen och 

kommunfullmäktige.    

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

bifallsbeslut inom SoL/ LSS till IVO, kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

IVO- Inspektionen för Vård och Omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid. 

2016-01-13 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 4 (oktober-

december 2015): 

 

Tidigare inrapportering: 

Inget att rapportera. 

 

Ny inrapportering: 

Förhandsbesked enligt 16 § andra stycket LSS i form av bostad med särskild 

service för vuxna i form av servicebostad enligt 9 § 9 LSS. 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar i form av 

elevhemsboende enligt 9 § 8 LSS. 

Ovanstående Bostad med särskild service för barn och ungdomar i form av 

elevhemsboende enligt 9 § 8 LSS verkställt 2016-01-11. 

   

Beslut skickas till 

IVO, revisionen, kommunfullmäktige 
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§ 16 Dnr 2015/00054  

Delegeringsbeslut 2016 

Socialnämndens beslut 

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. 

 

Delegeringsbeslut: 

• Beslut om försörjningsstöd (sekretess) 

• Beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (sekretess) 

• Tillsvidareanställningar 

• Ledighetsansökningar 
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§ 17 Dnr 2016/00005  

Meddelande-2016 

A. Protokoll FAS/samverkansträff, SÄBO Alfta, 2015-12-15 

B. Protokoll Samverkansträff socialförvaltningen, 2016-02-10 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(16) 

Sammanträdesdatum 

2016-02-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18   

Studiebesök på Junibackens HVB  

Socialnämnden gör ett studiebesök på Junibackens HVB där enhetschef 

Anders Pommer och föreståndare Mattias Asp informerar om verksamheten 

för ensamkommande ungdomar. Att vi i dagsläget har tagit emot 85 stycken 

och att läget för dessa är under kontroll.  


