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§ 28 Dnr 2018/00002  

Godkännande av dagordningen 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2018-04-12 
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§ 29 Dnr 2018/00032  

Ekonomisk rapport 2018 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redovisar för mars budgetuppföljning. Budget till och 

med mars uppgår till 65 014 000 kr.  Utfall till och med samma period är 68 

534 000 kr vilket innebär ett underskott på 3 520 000 kr. 
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§ 30 Dnr 2018/00055  

Patientsäkerhetsberättelsen 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redogörelsen av patientsäkerhetsberättelsen för 

2017 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mathilda Wikholm, MAS och Elin Forsblom redogör för 

patientsäkerhetsberättelsen; 

 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, (PSL, 2010:659) varje år 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå: 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• vilka resultat som har uppnåtts 

Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för socialnämnden. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 

den.  

 

Kommunens ansvar som sjukvårdshuvudman är att utifrån den enskildes 

behov ge en säker och god hälso- och sjukvård. Detta innebär att den ska: 

• vara av god kvalitet, med en god hygienisk standard 

• tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling 

• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

• tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården, vara lätt 

tillgänglig 

 

Sammanfattning och resultat; 

• Teambaserat arbetssätt 

• Samordning hälso- och sjukvård/socialtjänst 

• Utvecklat dokumentationssätt som innebär mer fokus på individen och som 

följer samma livsområden som IBIC 

• Palliativa vården har hög kvalitet 

• Utbildning för omvårdnadspersonalen 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse samt tjänsteskrivelse 
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§ 31 Dnr 2018/00007  

Information från socialförvaltningen 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 

*Det är i dagsläget en som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt 

boende, det finns två lediga lägenheter. 

*Enhetschef till barn och unga inom IFO är nu tillsatt, det var Maria 

Petersson som fick den. 

*Annonser finns nu ute där vi söker efter: 

Enhetschef till vuxenenheten IFO 

Enhetschef till handikappomsorgen och till äldreomsorgen 

Socialsekreterare 

Arbetsterapeut  

Fysioterapeut 

Sjuksköterska 

*Arbetet med den nya dataskyddskyddsförordningen (GDPR) pågår. 

*Ekonomi; förvaltningens ledningsgrupp har påbörjat ett arbete med att 

tillsammans titta på hur vi ska anpassa oss i framtiden.                                                                  
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§ 32 Dnr 2017/00134  

Skrivelse till IVO efter deras granskning om hur man 

hanterat förhandsbedömningar 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna socialförvaltningens förslag på skrivelse till Inspektionen för 

Vård och Omsorg (IVO)  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfört egeninitierad tillsyn av 

socialnämnden i Ovanåkers kommun. Tillsynen avsåg granskning av 

handläggning av orosanmälningar, förhandsbedömningar och utredningar 

under perioden 2017-01-01—2017-05-31. IVO fann vid tillsynen brister i 

nämndens handläggning av ärenden samt brister i dokumentationen. IVO vill 

att socialnämnden i Ovanåkers kommun redovisar hur bristerna ska åtgärdas.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag på skrivelse till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

Tjänsteskrivelse, verksamhetschef Sara Karsbo 

 

Beslut skickas till 

IVO samt verksamhetschef Sara Karsbo 
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§ 33 Dnr 2018/00054  

Byggnation av äldreboende Norra Edsbyn 37:1 - 

Medborgarförslag  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avvaktar beslut från mark och miljödomstolen gällande 

markområde norr om Östra Centralgatan – väg 301 innan ställningstagande 

om alternativa markområden tas i beaktande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade 2016-12-07 att förorda lokalisering av framtida 

särskilda boendet i Edsbyn till markområde norr om Östra Centralgatan – 

väg 301. Socialnämnden avvaktar beslut från mark och miljödomstolen 

gällande detta markområde innan ställningstagande om alternativa 

markområden tas i beaktande.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-10 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 34 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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§ 35 Dnr 2018/00003  

Meddelande 2018 

Sammanfattning av ärendet 

A. Verksamhetsberättelse 2017 från Väntjänsten i Alfta och Edsbyn 

B. Verksamhetsberättelse 2017 för Personligt Ombud 

C. Protokoll FAS Alfta, 2018-02-21 

 


