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§ 39 Dnr 2016/00003  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Kallelse den 12 maj 2016 
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§ 40 Dnr 2016/00047  

Tertialbokslut januari-april 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner tertialanalysen, januari-april 2016 och lämnar 

över den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott på 2 550 tkr. 

Nämnd och stab prognostiserar ett budgetöverskott på 500 tkr. 

Överskottet förklaras av att det här finns några kostnadsposter som går att 

reducera kortsiktigt då resultatet, exklusive ensamkommande, är negativt. 

Det kan exempelvis röra sig om vissa utbildningar. 

Individ och familjeenheten prognostiserar ett budgetunderskott på -1 250 

tkr. Behovet av familjehemsplaceringar antas bli mycket större än vad som 

budgeterats (-2 500 tkr) och även behovet av stöd från vardagsstöd ökar (-

900 tkr). Kostnader för socialsekreterare antas bli högre än budgeterat (-1 

200 tkr). Det som är positivt är att det hittills inte skett någon stor ökning av 

utbetalt försörjningsstöd. Här antogs en relativt stor ökning redan 2014 och 

2015 vilket också socialnämnden lyfte för kommunfullmäktige och 

beviljades 4 400 tkr för. Samtidigt med detta satsade politiken på 

arbetsmarknadsåtgärder både i egen regi i form av resursjobb och via 

samverkan med arbetsförmedlingen i form av aktivitetshuset. För 

försörjningsstödet prognostiseras ett budgetöverskott för 2016 (3 750 tkr). 

Ensamkommande verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott på 

8 000 tkr. Här är det en fortsatt obalans mellan kommunens kostnader och 

ersättningen från migrationsverket. 

Omsorgsenheten prognostiserar ett budgetunderskott på -200 tkr. 

Avvikelsen förklars till stor del av en ökad belastning inom LSS boenden för 

perioden jan-april.  

Omvårdnadsenheten prognostiserar ett budgetunderskott med -4 500 tkr. 

Här är det personalkostnader som är högre än budgeterat. Här pågår fortsatt 

arbete med att strama åt resursplanering och försöka påverka kostnaderna 

framåt.  

Beslutsunderlag 

Tertialanalys med måluppfyllelse och framtid. Samt tjänsteskrivelse 2016-

05-18, Anette Forsblom 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen och ekonomikontoret 
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§ 41 Dnr 2016/00002  

Information från socialförvaltningen - 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Anette Forsblom informerar:  

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

lägenhet i särskilt boende, det finns sex lediga lägenheter. 

* Anette återkopplar den tidigare frågan om hur palliativ vården fungerar. 

Hon informerar att det finns en samordningsgrupp där SoL (socialtjänsten) 

och Hsl (hälso- och sjukvård) samt enhetschefer ingår där man samordnar de 

resurser som behövs kring brukaren. 

* Ordförande Jan-Åke Lindgren informerar om de ordförandebeslut han har 

skrivit på gällande IFO.   
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§ 42 Dnr 2016/00045  

Avtal Hemsjukvård mellan kommunerna och landstinget 

Gävleborg 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar den föreslagna revideringen av hemsjukvårdsavtal 

Sammanfattning av ärendet 

Länets kommuner tog över ansvaret för primärvårdens hemsjukvård den 1 

februari 2013. I och med överföringen av landstingets hemsjukvårdsansvar, 

ansvarar kommunerna för all planerad hemsjukvård för personer över 18 år. 

Hemsjukvård är när patienter som inte kan ta sig till en hälsocentral och är 

inskrivna i hemsjukvården får besök i hemmet av vårdgivaren som kan vara 

sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. För att räknas som 

hemsjukvård ska vårdinsatserna planeras och ges under minst två veckor till 

de som är över 18 år. 

Kriterier för att få tillgång till hemsjukvård är: 

 Insatserna räknas som hälso- och sjukvård 

  Insatserna ska ges under minst två veckor 

 Patienten kan inte utan stöd ta sig till hälsocentralen 

 Patienten är över 18 år 

 Vård- och omsorgsplanering ska upprättas före insättande av insatser 

Hemsjukvårdsavtalet gällde 2013-02-01—2015-06-30. Med en förlängning 

till 2016-06-30. 

Huvudmannaskapsförändringen och den åtföljande skatteväxlingen kan inte 

upphävas genom att avtalet sägs upp. Parternas syfte med ett tidsbegränsat 

avtal var att skapa bästa förutsättningar för utvärdering och uppföljning av 

hemsjukvården samt att avtalet inte skall kunna ligga till hinder vid en 

eventuell framtida regionbildning.  

Nu har en utsedd grupp bestående av kommunala och regionala företrädare 

gått igenom avtalet och reviderat det med förslag om avtalstid 2016-07-01 

till 2018-12-31 med möjlighet till fyra års förlängning i taget.  

Beslutsunderlag 

Förslag till avtal. Tjänsteskrivelse 2015-05-12 av Anette Forsblom 
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§ 43 Dnr 9629  

Studiebesök på Gyllengården 

 

Enhetschef Eva Jonsäll visar oss hemsjukvårdens och enhetschefernas nya 

lokaler på Gyllengården. 

Socialnämnden tackar för denna visning.  
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§ 44 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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§ 45 Dnr 2016/00005  

Meddelande-2016 

A. Protokoll samverkansträff, socialtjänsten 2016-04-13    

 


