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§ 38 Dnr 2017/00002  

Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

Beslutsunderlag 

Kallelse 2017-06-15 
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§ 39 Dnr 2017/00020  

Ekonomisk rapport 2017 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Johan Brodin redovisar majs budgetuppföljning. Där resultatet visar 

att budgeten för maj är 104 908 000 kr av den totala budgeten som är 249 

235 000kr. Resultatet blev 106 961 000 kr vilket gör ett minus på 2 053 000 

kr. 
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§ 40 Dnr 2017/00001  

Information fån socialförvaltningen 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Tf. förvaltningschef Urban Sundström informerar:  

*Att det är i dagsläget finns ingen som väntar på erbjudande om lägenhet i 

särskilt boende, det finns åtta lediga lägenheter. 

*En ny annons ska sättas ut på enhetschef till IFO. 

*En socialsekreterare har anställts som börjar i juli och en konsult 

(socialsekreterare) som arbetar under sommaren. 

*Rekrytering av föreståndare till HVB-hemmen är på gång med 

anställningsintervjuer. 

*Ledamoten Carina Nordqvist informerar att det från och med i höst 

kommer att vara en hörna på anhörigstödets lokaler med hjälpmedel som 

man kan komma att titta på med bl.a. nattkameran. 

*Ordförande Jan-Åke Lindgren rapporterar från kommunala pensionärsrådet. 
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§ 41 Dnr 2017/00046  

Medborgarförslag, Underlätta för personalen genom att 

utnyttja modern teknik på Gyllengården 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda om 

detta medborgarförslag är möjligt att genomföra.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt delegeringsbeslut från kommunfullmäktiges ordförande ska 

socialnämnden handlägga och besluta om detta medborgarförslag som 

kommit in angående ”Underlätta för personalen genom att utnyttja modern 

teknik” från Herbert Lindqvist. Medborgarförslagets motivering är: 

På Gyllengården finns ett väl fungerande korttidsboende med viss 

efterbehandling, men eftersom rummen är små blir det hård belastning för 

personalen vid förflyttning av en del boende vid besök på wc eller matbord. 

Det krävs ofta två kvalificerade personal vid förflyttning för att istället 

utnyttja ny teknik genom anbringande av telferskenor i taket som skulle 

medföra ett minimum av muskelkraft av personalen och därmed färre 

sjukskrivningar.         

Socialnämnden har tagit emot förslaget, som anser att förslaget är bra. För ett 

antal år sedan hade socialförvaltningen samma tanke, men det blev inte så. 

Men under hösten 2017 anlitar vi konsulthjälp via hjälpmedelscentralen att 

utreda kostnader och möjligheten att inför telferskenor i taket och 

återkomma med svar på detta senast december 2017.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Herbert Lindqvist.  

Delegeringsbeslut Einar Wängmark 2017-04-13. 

 

Beslut skickas till 

Herbert Lindqvist och Kommunfullmäktige 
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§ 42 Dnr 2017/00056  

Väntjänsten Edsbyn 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen    

Sammanfattning av ärendet 

Väntjänst samordnare Christina Strandell informerar att väntjänsten i Edsbyn 

är ett samarbete mellan församlingarna i Edsbyn, Ovanåkers kommun, 

pensionärsorganisationerna, Röda Korset samt studieförbundet Bilda Mitt. 

Väntjänsten arbetar för att bryta isolering och ensamhet som uppstått. 

De planerar detta år att fortsätta arbetet med Café Ljuspunkten i Smyrnas 

festvåning. 

Besöksverksamheten planeras fortsätta som tidigare med dess olika delar. 

Informationen om deras arbete ska fortsätta. De planerar också för att få till 

träffar för alla medarbetare i Väntjänsten. 

Kontakten med anhörigstödet fortgår, samt samarbetet med EDA.    
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§ 43 Dnr 2017/00004  

Delegeringsbeslut 2017 

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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§ 44 Dnr 2017/00003  

Meddelande 2017 

Sammanfattning av ärendet 

A. Samverkansprotokoll FAS Sunnangården Alfta, 2017-05-18 

B. Samverkansprotokoll FAS Backa-Gyllengården-Resursen , 2017-05-02             

 

 


