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§ 1 Dnr 2018/00002  

Godkännande av dagordningen 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

 

Beslutsunderlag 

Kallelse 2018-01-11 
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§ 2 Dnr 2017/00020  

Ekonomisk rapport 2017 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redovisar för decembers preliminära 

budgetuppföljning. Budget till och med december uppgår till 253 524 000 kr.  

Utfall till och med samma period är 254 419 000 kr vilket innebär ett 

underskott på 895 000 kr.  
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§ 3 Dnr 2018/00007  

Information från socialförvaltningen 2018 

Sammanfattning av ärendet 

*Tf. socialchef Christer Engström redogör för de två ärenden som 

akademikerförbundet SSR angående arbetsmiljön. Dessa är inskickade till 

arbetsmiljöverket och kommunen ges möjlighet till yttrande enligt 17 § 

förvaltningslagen kring de underrättelser Arbetsmiljöverket utfärdat kring 

eventuella förelägganden. Socialförvaltningen har yttrat sig och av 

yttrandena framgår vilka åtgärder som kommer att vidtas. Åtgärderna ligger i 

linje med vad Arbetsmiljöverket anfört. 

*Fastighetsstrateg David Persson informerar om att detaljplanen för 

Näskullen är överklagad och det ärendet ligger hos Mark- och 

miljödomstolen sedan 2017-07-24. Svar på detta väntas under de närmaste 

månaderna. 

En viktig punkt i överklagan har varit den eventuella förekomsten av 

miljöfarliga ämnen i området på Näskullen. 

För att öka kunskapen om vad som eventuellt kan finnas i området har flera 

miljötekniska undersökningar utförts på kommunens egna initiativ. 

En översiktlig kartering av metallföremål har gjorts ovanpå marken, då 

rykten om att det skulle kunna finnas till exempel oljetankar dumpade där. 

Karteringen resulterade i att det fanns tre platser att undersöka vidare. 

Provgropar grävdes i dessa lägen och jordprover togs för analys. Resultatet 

visade på förekomst av asfalt och en ytlig förekomst av PCB i en provgrop. 

Det ledde också till att vi ville fastställa egenskaperna över ett större område. 

Därför grävdes 10 nya provgropar men resultatet av analysen av dessa 

prover är ännu inte klar. 

Vid en eventuell byggnation på platsen kommer provtagning att ske 

samtidigt med markarbeten och all förorenad mark kommer att saneras.  

*Verksamhetschef Urban Sundström om att det dagsläget två som väntar på 

erbjudande om lägenhet i särskilt boende, det finns tre lediga lägenheter. 

Informerar även vart vi är någonstans i processen av avvecklingen av 

särskilda boendet Svalan-Lärkan.  
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§ 4 Dnr 2018/00005  

Ändrad riktlinje för korttidsvistelse 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att; 

1. Ändra inriktningsbeslut avseende återkommande korttidsvistelser till att 

omfatta 3-6 tillfällen per beslut. 

2. Förändrad omfattning ska gälla direkt.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade 2015-06-17 att revidera riktlinjerna avseende 

handläggning inom omvårdnadsenheten. Beslutet innebar att anta ett 

inriktningsbeslut avseende att korttidsvistelser i perioder skulle innefatta ett 

beslut om att korttidsvistelser skulle kunna erbjudas med en vecka per 

månad, i max två perioder i följd i varje beslut.  

Efter utvärdering av nuvarande riktlinje upplevs att det behövs en förändring 

då det visat sig att två perioder av korttidsvistelse är en för kort tid för att 

kunna avgöra hur stödet har fungerat för brukare och dennes anhörige. 

Socialnämnden har tidigare angett att korttidsvistelser i perioder skall vara 

ett sätt att förlänga kvarboende i ordinärt boende samt att det skall vara en 

möjlighet att stödja anhöriga i avlastningssynpunkt.       

 

Ärendet 

Biståndsenheten föreslår att socialnämnden ändrar riktlinjen så att 

biståndshandläggarna får möjlighet att bevilja fler perioder av 

korttidsvistelse i varje beslut. Med nuvarande riktlinje har följande 

uppmärksammats: 

1. I samband med att en brukare ansöker om korttidsvistelser i perioder bör 

tre perioder kunna beviljas till en början. Detta utifrån att anhöriga som ofta 

varit i behov av avlastning under lång tid behöver ha fler än två perioder för 

att vänja sig och uppleva vilken avlastning insatsen innebär. Flera anhöriga 

har vittnat om att det är först efter 3-4 gången som de kan känna av vilken 

nytta avlastningen gett. 

2. I samband med att brukare ansöker om förlängd korttidsvistelse i perioder 

bör ett beslut kunna innefatta tre-sex perioder då brukare/anhöriga uttrycker 

att det blir upprepningar hela tiden då biståndshandläggarna måste ta kontakt 

ofta. Även handläggarna upplever att det blir för tätt mellan uppföljningarna 

och att det därmed måste läggas mycket tid på att följa upp dessa beslut hela 

tiden. 
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Beslutsunderlag 

Riktlinjer för handläggning inom omvårdnadsenheten, enligt 

socialtjänstlagen samt tjänsteskrivelse Åsa Olsson 

 

 

Beslut skickas till 

Åsa Olsson 
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§ 5 Dnr 2018/00006  

Riktlinjer för skälig levnadsnivå 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. Fastställa riktlinje avseende följe till och från aktiviteter och vid behov 

ledsagning under själva aktiviteten högst en gång per vecka. 

2. Fastställa att avlösning upp till 10 timmar i månaden, ges via anhörigstöd 

och behov därutöver ska biståndsbedömas          

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att bistånd från socialförvaltningens biståndsenhet har börjat 

utredas utifrån IBIC, Individen behov i centrum, har det lyfts upp att det 

saknas tydliga riktlinjer avseende vissa livsområden. Arbetssättet utgår ifrån 

att individens behov och egna upplevelse för att kunna bibehålla sin skäliga 

levnadsnivå inom olika livsområden beaktas på ett annat sätt än innan. 

Resultatet blir att det stöd som ges är mer anpassat utifrån individnivå än 

verksamhetsnivå. 

På grund av att andra frågeställningar ställs till den enskilde och dennes 

anhöriga finns det anledning att tro att det behöver klargöras vilka riktlinjer 

vi har i Ovanåkers kommun gällande dessa livsområden.        

Ärendet 
Biståndsenheten föreslår att Socialnämnden fastställer vilka riktlinjer som 

skall gälla så att det inte uppstår oklarheter vad som anses vara skälig 

levnadsnivå i Ovanåkers kommun. De livsområden som är aktuella är: 

1. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv  

Inom detta livsområde hanteras brukarens möjlighet att kunna utöva såväl 

fritidsintressen som att besöka idrottsevenemang och religiösa 

sammankomster. Frågan som uppkommer är då hur ofta skall man ges 

möjlighet att kunna besöka till exempel bandymatcher eller att gå på 

frikyrkomöten. Behovet kan omfatta såväl följe till och från aktiviteten som 

att handla om stöd under själva aktiviteten. 

2. Person som vårdar anhörig 

Inom detta livsområde hanteras de anhörigas möjlighet att kunna få stöd och 

avlösning för att själv kunna uträtta ärenden och få egen rekreation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åsa Olsson 

 

Beslut skickas till 

Åsa Olsson 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(13) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 2017/00159  

Yttrande till Justitieombudsmannen angående handläggning 

av ansökan om ett särskilt boende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av ärendet och avlämnar följande yttrande. 

 

Ärendet 

Justitieombudsmannen har begärt in ett yttrande i rubricerat ärende. 

Förlängning av svarstid har givits till den 22 januari för att invänta 

socialnämndens sammanträde. 

Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och 

myndighetens bedömning av denna. Berörda befattningshavare har getts 

tillfälle att lämna sina synpunkter. Synpunkterna framgår i allt väsentligt av 

yttrandet.   

 

Beslutsunderlag 

Begäran om yttrande från JO samt tjänsteskrivelse innehållande yttrande 

Christer Engström 

Beslut skickas till 

JO 
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§ 7 Dnr 2018/00004  

Ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta 

rekommendationen för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för 

äldre.  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och landsting SKL har den 20 januari 2017 beslutat att 

rekommendera Sveriges kommuner att anta den rekommendation avseende 

särskilt boende som utarbetats av SKL i dialog med kommuner, föreningen 

Sveriges socialchefer, FAMNA och vårdföretagarna.             

Ärendet 

Regeringen avslog våren 2016 Socialstyrelsens förslag till 

bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. I stället valde man att 

förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §). Där framgår det 

att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas 

tillgänglig dygnet runt. För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet 

nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna 

rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i 

förnyelse- och förbättringsarbete. 

Rekommendationen till kommunerna i syfte att stärka och utveckla kvalitén 

omfattar följande punkter. 

1. Koll på läget 

2. Planera utifrån individens behov 

3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

4. Ledarskap 

SKL kommer under året att ge stöd till landets kommuner avseende 

tillämpningen av rekommendationen. Följande stödinsatser planeras; 

• Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel 

• Länsgemensamma dialoger 

• Workshops 

• Webbsändningar riktade till baspersonal och chefer 

•Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik 
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Socialförvaltningens bedömning är att rekommendationen ligger i linje med 

socialnämndens mål. Rekommendationen kan utgöra ett stöd i det fortsatta 

arbetet med att tillförsäkra god kvalitet i det särskilda boendet.  

Beslutsunderlag 

Rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende” samt tjänstskrivelse Urban 

Sundström. 

Beslut skickas till 

Kf samt Urban Sundström 
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§ 8 Dnr 2018/00001  

Delegeringsbeslut 2018 

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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§ 9 Dnr 2018/00003  

Meddelande 2018 

Sammanfattning av ärendet 

A. Samverkansprotokoll hemtjänsten, 2017-11-28 

 


