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§ 60 Dnr 2020/00003  

Godkännande av dagordning 2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen med yrkande till initiativärende från Ing-
Britt Fredriksson (KD) gällande Internutredning gällande avlidna i covid-19 
Socialnämnden godtar yrkandet och lägger till det till dagens ärendelista.  
  
Beslutsunderlag 
Digital kallelse 2020-10-22   
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§ 61 Dnr 2020/00086  

CEMR- utbildning, jämställdhetsarbetet steg/del 2 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Rylander och Lillemor Olsson har i uppdrag att utbilda politiker i CEMR-
deklarationen. CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner och regioner att 
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den 
praktiska verksamheten.  
Socialnämnden fick i våras uppdrag att identifiera områden relevant för 
verksamheten att belysa enligt CEMR-deklarationens femte princip, 
jämställdhetsintegrering.  
Socialnämnden beslutade att titta på Hur stor andel av kommunens sociala tjänster 
används av kvinnor respektive män? enligt SKRs (Sveriges kommuner och 
regioner) CEMR:s deklaration för jämställdhet.  
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§ 62 Dnr 2020/00057  

Ekonomisk rapport 2020 
Socialnämndens beslut 
Att godkänna månadsrapporten för september 2020 och överlämna den till 
ekonomikontoret     
 
Sammanfattning av ärendet 
Resultatet för socialförvaltningen den 2020-09-31 visar ett överskott med 5044 tkr. 
 
Stab 
Redovisar ett överskott med 918 tkr. 
Individ- och familjeomsorg 
Redovisar ett överskott med 315 tkr. 
Omsorgsenhet 
Redovisar ett överskott med 830 tkr 
Omvårdnadsenhet 
Redovisar ett överskott med 2241 tkr 
Ensamkommande   
Redovisar ett överskott med 741 tkr   

 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport september 2020 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 
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§ 63 Dnr 2020/00006  

Information från socialförvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 
Socialchef Marita Lindsmyr informera om: 
*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 6 stycken som har beslut om lägenhet i 
särskilt boende, det finns 7stycken lediga lägenheter. 
  
* De tjänster som är ute är arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare, 
sjuksköterskor till hemsjukvården och socialsekreterare till barn och unga och 
vuxen. Även interannonser på omvårdnadspersonal.  
  
* Näskullen som snart kommer att få de första som flyttar in. 
 
Verksamhetschef för IFO Sara Karsbo informerar om socialsekreterarnas 
arbetsmiljö som inte är tillfredställande varpå en enhetschef har sagt ifrån sig 
arbetsmiljöansvaret. 
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§ 64 Dnr 2020/00147  

Riktlinjer för handläggning inom omvårdnadsenheten, 
OVE enligt socialtjänstlagen, SoL 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa föreslagen riktlinje gällande handläggning av 
ärenden utifrån socialtjänstlagen, SoL.    
Sammanfattning av ärendet 
I och med att ansökningar om bistånd till socialförvaltningens biståndsenhet numera 
nästintill uteslutande utreds utifrån IBIC, Individen behov i centrum, har det tydligt 
uppmärksammats att tidigare fastställda riktlinjer inte är förenliga med den nya 
utredningsmodellen. 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. Tidigare riktlinje från 2014 var 
upprättad med fokus på insatsstyrning istället för som nu behovsstyrning. 
Med anledning av att nuvarande behovsbedömning skall tillgodoses och beskrivas 
utifrån de klassifikationer som finns angivna i den av Socialstyrelsen utgivna 
svenska versionen av International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) behövs det en uppdaterad riktlinje som utgår ifrån livsområden istället 
för fastställda insatser. 
       

Beslutsunderlag 
Förslag på Riktlinjer för handläggning inom omvårdnadsenheten OVE enligt 
socialtjänstlagen samt tjänsteskrivelse av Åsa Olsson 
  
Beslutet ska skickas till         
Biståndsenheten 
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§ 65 Dnr 2020/00001  

Meddelande 2020 
Socialnämndens beslut 
1. Samverkansprotokoll säbo-korttids-resursen, 2020-09-29 
2. Samverkansprotokoll IFO, 2020-05-07 
3. Samverkansprotokoll IFO, 2020-09-24 
4. Samverkansprotokoll Handikappomsorgen, 2020-09-01 
5. Fösam-protokoll, 2020-09-25 
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§ 66 Dnr 2020/00148  

Statistik aktualisering IFO  
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Karsbo informerar om första halvårets statistik gällande 
aktualiseringar för barn/ unga och vuxna. 
 
Inom FoU Välfärd, Region Gävleborg, bedrivs sedan 2008 arbetet Att dokumentera 
insatser för barn och unga i samarbete med en referensgrupp bestående av 
representanter för socialtjänsten i länets kommuner. Syftet med arbetet är att 
systematiskt följa upp aktualiseringar av barn/unga till länets kommuners social-
tjänster.  
Den första inrapporteringen till FoU Välfärd gjordes februari 2018 gällande  
aktualiseringsdata för vuxna för perioden andra halvåret 2017.  
Följande arbetsrapport rör aktualiseringar av vuxna till socialtjänsterna i länets 
kommuner under första halvåret 2020 (200101-200630). I rapporten görs 
jämförelser mellan halvår 2018 till 2020. 
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§ 67 Dnr 2020/00151  

Internutredning gällande avlidna i covid-19 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avser inte att göra en särskild interutredning i frågan då IVO redan 
har påbörjat en utredning som ska redovisas senare för nämnden. Detta får utgöra 
svar till frågeställaren.    

Sammanfattning av ärendet 
Ing-Britt Mårtensson (KD) har anmält ett initiativärende där hon föreslår att vi 
tillsätter en internutredning i detta ärende gällande avlidna i covid-19, Ovanåkers 
kommun, under tiden 1/3-30/9 2020. Hon önskar att vi lyfter frågan om boende på 
SÄBO, som insjuknat i covid-19, blivit kliniskt undersökta och bedömda av läkare 
innan de skrivits över till palliativ vård.  
 
När slutrapporten från IVO, inspektionen för vård och omsorg är klar ska den 
redovisas för nämnden.   
 
   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Ing-Britt Fredriksson (KD)    
 
 


	Godkännande av dagordning 2020
	Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner dagordningen med yrkande till initiativärende från Ing-Britt Fredriksson (KD) gällande Internutredning gällande avlidna i covid-19 Socialnämnden godtar yrkandet och lägger till det till dagens ärendelista.
	Beslutsunderlag

	CEMR- utbildning, jämställdhetsarbetet steg/del 2
	Sammanfattning av ärendet

	Ekonomisk rapport 2020
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Information från socialförvaltningen
	Sammanfattning av ärendet

	Riktlinjer för handläggning inom omvårdnadsenheten, OVE enligt socialtjänstlagen, SoL
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Meddelande 2020
	Socialnämndens beslut

	Statistik aktualisering IFO
	Sammanfattning av ärendet

	Internutredning gällande avlidna i covid-19
	Socialnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag


