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§ 29 Dnr 2016/00003  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

 

Beslutsunderlag 

Kallelse den 13 april 2016 
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§ 30 Dnr 2016/00021  

Ekonomisk rapport - 2016 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redovisar mars budgetuppföljning. Där resultatet visar 

att budgeten för mars är 59 670 000 kr av den totala budgeten som är 

239 326 000 kr. Resultatet blev 60 482 000 kr vilket gör ett underskott på 

812 000 kr. 
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§ 31 Dnr 2016/00002  

Information från socialförvaltningen - 2016 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Anette Forsblom informerar:  

*Att det är i dagsläget är tre personer som väntar på erbjudande om lägenhet 

i särskilt boende, det finns sex lediga lägenheter. 

*Kvalitetsplan/styrkort 2016-2018, på chefsforum har enhetscheferna arbetat 

med att lägga planer för hur de ska nå de mål som är inskrivna i 

kvalitetsplanen för 2016. 

*Om att KMPG kommer att genomföra en granskning gällande utveckling 

och hantering av de anställdas sjukfrånvaro. Granskningen syftar till att 

granska om kommunen och bolagets arbete med sjukfrånvaro och 

rehabilitering är ändamålsenligt och effektivt. 

*Om att en överenskommelse ska skrivas mellan Regionen och kommunerna 

gällande ”Trygg hemgång”, detta har att göra med den nya 

betalningsansvarslagen. Överenskommelsen ska vara klar till 1 maj 2017 för 

att börja gälla 1 september 2017. 

*Att förvaltningen har utsett kontaktpersoner för de perspektiv i det 

koncernövergripande styrkortet, som vi är berörda av, samt utsett ansvarig 

där förvaltningen har ett övergripande ansvar för att ta fram handlingsplaner.   
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§ 32 Dnr 9557  

Information om stödgruppens arbete 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Maj Eklund tillsammans med personal från stödgruppen berättar 

om deras arbete. 

 

Syftet med stödgruppen är att: 

 Stödja verksamheter för att möta de ökade behov av stöd till äldre. 

 Personalen är ett stöd för alla verksamheter inom äldreomsorgen. 

 Ett sätt att stödja de behov vi ser idag och det vi ser på längre sikt. 

 Stödgruppen är ett extra komplement till ordinarie personal. 

 

De informerar även om: 

 Hur bokning en av stödgruppen går till. 

 De beställningar som är gjorda. 

 Redovisning av uppdragen.  

 Vilka förslag på åtgärder som gjorts. 

 Vilka råd de tipsar personalen om. 

 

Socialnämnden tackar för denna intressanta information 
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§ 33 Dnr 2016/00028  

Samarbetsavtal brottsofferjour 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tecknar samarbetsavtal med Brottsofferjouren Bollnäs-

Ovanåker enligt förslag, samt  

2. att betala ut en ersättning för år 2016 på 28 500 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Brottsofferjouren Bollnäs-Ovanåker är en ideell förening som har till uppgift 

att stödja och hjälpa brottsoffer.  Föreningen leds av en styrelse och 

verksamheten utförs av stödpersoner som samtliga arbetar helt ideellt.  

Styrelsen ansvarar för den löpande driften av föreningen och anlitar en 

samordningsperson som förmedlar kontakten mellan brottsoffer och 

stödpersoner.  

Samordningsfunktionen utförs av välutbildad person mot timarvode. 

Samtliga stödpersoner är noggrant utvalda och genomgår omfattande och 

fortlöpande utbildning, framtagen och fastställd av Brottsofferjourernas 

riksförbund. Kontakten med Brottsofferjouren är kostnadsfri för brottsoffer 

och skyddad av tysthetslöfte  

Syftet med detta avtal är dels att säkerställa att brottsoffer i Ovanåkers 

kommun har tillgång till stöd och hjälp under hela rättsprocessen, assistens i 

skadestånds- och försäkringsfrågor, hjälp till kontakter med vård, 

myndigheter och hjälporganisationer enligt 5 kap 11§ Socialtjänstlagen, och 

dels har detta avtal till syfte att underlätta och säkerställa Brottsofferjourens 

arbete. 

Nämnden utger ersättning till brottsofferjouren för samverkan med 2,50 

kr/invånare (avrundat till närmaste 100 invånare) i kommunen per kalenderår 

(2016=11 500 innevånare). Ersättningen utbetalas i förskott i januari för 

aktuellt verksamhetsår.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Samarbetsavtal. Tjänsteskrivelse Anette Forsblom, 2016-04-07 

 

Beslut skickas till 

Anette Forsblom och Brottsofferjouren Bollnäs-Ovanaåker 
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§ 34 Dnr 2016/00011  

Verksamhetsberättelse personliga ombuden för 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Monica Liljemark informerar om verksamheten Personligt 

Ombud.  

Det är fjortron år sedan Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner 

tillsammans startade verksamheten som riktar sig till personer som är 18 år 

eller äldre som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande 

svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De enskilda som kan 

få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av 

vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt ha behov av 

långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den 

specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.  
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§ 35 Dnr 2016/00032  

Ändring av riktlinjer gällande korttidsvistelse 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag om ändring av 

riktlinje gällande korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Sammanfattning av ärendet 

Förtydligande av befintliga riktlinjer gällande korttidsvistelse inom 

omvårdnadsenheten OVE enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Förtydligande av korttidsinsats 

Från sjukhus 

Mycket stora omvårdnadsbehov där det är svårt att bedöma de första 7-14 

dagarnas omvårdnadsinsatser, därefter följer handläggaren upp inför ett nytt 

beslut. 

Från hemmet 

Vid ansökan/uppföljning där handläggaren bedömer att den enskilde har 

mycket stora omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i bostaden/hemmet. 

 

Förtydligande av korttidsvistelse i perioder 

Det finns två rum avsedda för korttidsvistelse i perioder (växelvård) på 

korttids. Beslut om max en vecka/månad i två månaders intervaller 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Kaisa Nilsson, 2016-04-11 

 

Beslut skickas till 

Kaisa Nilsson 
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§ 36 Dnr 2016/00033  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och 

SoL 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar rapporter till inspektionen för vård och omsorg, 

revisionen och kommunfullmäktige 

 

Bakgrund 

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.  

 

2016-04-04 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (januari-mars 

2016): 

 

Tidigare inrapportering: 

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

service för vuxna i form av servicebostad enligt 9 § 9 LSS verkställt 2016-

04-01. 

 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar i form av 

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

 

Ny inrapportering: 

Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom 3 

månader. Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för avbrott 

2015-12-31.  

Beslut skickas till 

IVO, revisionen, kommunfullmäktige och Kaisa Nilsson 
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§ 37 Dnr 2016/00004  

Delegeringsbeslut-2016 

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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§ 38 Dnr 2016/00005  

Meddelande-2016 

 

Ärendet 

A. Protokoll FAS/ samverkansträff, Alfta, daterad 2016-02-23 

B. Protokoll FAS/samverkansträff Gyllengården och Resursen, daterad 

2016-02-25 

C. Samverkansträff, Socialtjänsten, daterad 2016-03-09 

D. Protokoll MBL § 11, daterad 2015-06-04 

E. Protokoll MBL § 19 och § 11, daterad 2016-03-08 

F. Protokoll samverkansträff, Omsorgsenheten, daterad 2016-02-04 

G. Protokoll Kommunala pensionärsrådet, daterad 2016-02-09 

H. Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet, daterad 2016-02-09 

 

 


