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Datum

2020-09-18

Socialnämnden
Plats:

Stora Vänortsrummet

Tid:

torsdag 24 september 2020 kl. 09:00

Utses att justera:
Ärende

Föredragande

1.

Fastställande av dagordning

Anna Engblom

2.

Redovisning av delegationsbeslut Socialnämndens arbetsutskott

Johan Callenmark

3.

Redovisning av meddelanden

Johan Callenmark

4.

Socialnämndens delårsbokslut 200831 samt måluppfyllelse

Johan Callenmark
Gunilla Larsson

5.

Drifts- och investeringsbudget 2021 samt års- och flerårsbudget
2022-2023

Johan Callenmark
Gunilla Larsson

6.

Internkontroll första halvåret 2020

Johan Callenmark

7.

Sekretessbelagt ärende

Sofia Lindstrand

8.

Sekretessbelagt ärende

Sofia Lindstrand

9.

Rapporter/Information/Övriga frågor





Information – Covid 19 (Corona)
Information – Enhetschefer, Socialförvaltningen
Rapportering – Ej verkställda beslut kvartal 2, 2020
Patientsäkerhetsberättelse 2019, samt
information Covid -19, hemsjukvården

Anna Engblom
ordförande

Johan Callenmark
Johan Callenmark
Johan Callenmark
Britt Aspgren
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Datum

Referens

2020-09-11

SOC 2020/00308

Socialnämnden

Fastställande av dagordning
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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Datum

Referens

2020-09-15

SOC 2020/00322

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut Socialnämndens arbetsutskott
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll.
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-07-01
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-07-27
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-08-20
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-03
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-09-10
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Datum

Referens

2020-09-11

SOC 2020/00309

Socialnämnden

Redovisning av meddelanden
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Gävle Tingsrätt

Dom Mål nr B 3434-19

Gävle Tingsrätt

Rättelse/Komplettering
Dom Mål nr B 3434-19

Förvaltningsrätten i Falun

Underrättelse Mål nr 2694-20

Förvaltningsrätten i Falun

Förordnande Mål nr 2694-20

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 2694-20

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 171-20

Förvaltningsrätten i Falun

Föreläggande Mål nr 3606-20

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 4338-19
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-09-20

Referens

Till
Socialnämnden

Delårsbokslut
Förslag till beslut
Delårsbokslutet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om de äldre, samt omsorgen om
personer med psykisk- och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden prövar tillstånd
och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen och de kommunala
riktlinjerna.
Viktiga händelser
Hög psykisk press och belastning på hela förvaltningen under perioden.
Focus på Covid -19 from Mars. Stora omställningar på kort tid.
Ett axplock av viktigare händelser/åtgärder;
- 19 Mars besöksförbud SÄBO, några dagar senare LSS/SOL samt dagliga
verksamheter
- Utbildning i Basala hygienrutiner både internt samt wia web
- System för försörjning av skyddsmaterial har byggts upp
- Genomfört medicinska bedömningar utifrån misstänka Covid-19 fall samt
provtagning och täta läkarkontakter
- Riskbedömningar och tät uppföljning med facken
- Utvecklat arbetsformer för kohortvård, SÄBO, LSS samt särskilda covid team
inom Hemtjänsten
- Flexibilitet i bemanning, även fått hjälp externt tex från UKN
- Deltagit i stabs möte för kommunen i stort varje vecka, ledningsgruppen för
Socialförvaltningen har eget stabsmöte varje vecka. MAS möte med andra
masar samt chefsläkare/smittskyddsläkare varje vecka.
- Anordnat sätt för äldre att ha kontakt med sina anhöriga
- Ledningen haft beredskap from Mars – Juni
- Byggt upp Covid enhet – Kaplan
- IFO/stab samt handläggning – hemarbete/rotation

Lösningsorienterad verksamhet med högt focus på omedelbara åtgärder.
Mycket gott stöd och samarbete med andra medarbetare externt SN samt från
politiken.
Förbättrad utemiljö SÄBO och Socialkontoret – altaner ute.

Ockelbo kommun

Datum

Sida

2020-09-20
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Ett flertal omfattande driftstopp/störningar inom IT Gävle.
Under januari månad påbörjades utbildning med Alamanco för samtliga
medarbetare på Bysjöstrand. Denna utbildningssatsning fick tyvärr avbrytas på
grund av Covid -19 men planeras återupptas på något sätt under hösten.
Med hjälp av HR tidigt rekrytera flera personer som var permitterade, vilket
medförde att vikarierna kunde börja arbeta tidigare än i direkt anslutning till
semesterperioden. I samarbete med AME och Komvux anordnade vi dessutom en
tredagars utbildning för dessa vikarier.
Kontinuerligt tagit emot praktikanter från USKA utb. samt huserat extratjänster.
Samarbete med AME & Arbetsförmedlingen för de som har försörjningsstöd men
inte är berättigad till extratjänst. Även runt praktikplatser för de som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Minskat försörjningsstöd.
Markant ökning av antal placeringar inom alla områden IFO.
Få fysiska möten/uppföljningar/nätverksträffar inom Handläggning & IFO.
Få kompetenshöjande åtgärder utöver HSL området.
Utökning av chefer samt nyrekrytering chef;
Övergång till 3 EC SÄBO (omfördelning personal)
Ny enhetschef LSS/SOL 1/4
Biträdande chef IFO 50 %
Ökad sjukfrånvaro under perioden;
Utveckling;
7,2% 2017 (Helår)
6,3% 2018 (Helår)
8,89% 2019(Helår)
10,94% 2020 (1 - 8)

Varav långtidssjukskrivna 43,2 %
Varav långtidssjukskrivna 30,05 %

Orsak; Covid samt ett mer aktivt arbete med långtidssjukskrivna.
Ökad medvetenhet hur vi kan jobba mer digitalt och samtidigt vara produktiva.
Fortsatt arbete med Treserva, Olika insatser/tester för att få till ett godkännande.
Även arbete med dokumentation, logg kontroller samt säkert inlogg
/tvåfaktorsinlogg.

Ockelbo kommun
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Ekonomisk redovisning
Socialnämnden redovisar per 31/8 ett resultat på;
Utan statsbidrag Covid - 126 tkr
Med statsbidrag Covid + 3 327 tkr
(Sökt statsbidrag feb - aug 3 485 tkr, sept. – dec. 2 045 tkr)
Prognos per 31/12 2 175 tkr (bygger på att vi erhåller statsbidrag Covid)

Utfall 1 - 8 exkl.
Budget Budget
Utfall Avvikelse
ersättning Covid
2020
202008 202008 202008
SOCIALCHEF
1 911
1 274
1 578
-304
IFO
28 755
19 170 22 146
-2 976
SÄRSKILT BOENDE
50 702
33 801 31 958
1 843
LSS/SOC.PSYK.
30 829
20 553 20 353
200
HEMSJUKVÅRD
11 251
7 501
7 980
-479
HEMTJÄNST
22 889
15 259 13 689
1 570
HANDLÄGGARENHETEN
2 518
1 679
1 659
20
148 855
99 237 99 363
-126
Utfall 1 - 8 inkl.
Budget Budget Utfall Avvikelse
ersättning Covid
2020 202008 202008 202008
SOCIALCHEF
1 911 1 274
877
397
IFO
28 755 19 170 22 032
-2 862
SÄRSKILT BOENDE
50 702 33 801 30 611
3 190
LSS/SOC.PSYK.
30 829 20 553 19 817
736
HEMSJUKVÅRD
11 251 7 501
7 467
34
HEMTJÄNST
22 889 15 259 13 500
1 759
HANDLÄGGARENHETEN
2 518 1 679
1 606
73
148 855 99 237 95 910
3327
Kommentarer till utfallet;
IFO

-Underskott placeringskostnader
familjehem, HVB, missbruk, SIS samt
LVM
-Minskad ersättning ensamkommande
-Överskott försörjningsstöd

SÄBO

-Minskade personalkostnader till följd
av minskad beläggning samt inlån av
personal från tillfälligt stängda enheter
Ej behövt ersätta vid sjukdom, ledighet,
föled.
-Centrering av platser from juni

Hemtjänst

-Biträdandes chef lön hos stab
-Träffpunktens personal inom HTJ
- Intäkt från regionen

Ockelbo kommun

Hemsjukvård

LSS/SOL

Datum

Sida

2020-09-20
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-

-Översikt schema/planering
bemanning
-Daglig verksamhet + träffpunkt
socialpsykiatri stängd – personalen till
annan verksamhet
- Färre LSS placeringar än förväntat

Handläggarenhet

-

Stab

-

Övrigt;
- Inget lönepåslag 400 tkr (april – augusti)
- Få utbildningar, resor, samt framåtskridande arbete (tex demenssatsning,
Alamanco)
- Inga satsningar/inköp av välfärdsteknik som planerat
- Sjuklönekostnader april – maj ersatta av staten

Framtiden
Besöksförbudet upphör 1/10. Utarbeta riktlinjer runt det.
Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen.
Inga större nya utredningar behövs – handlingsplan för det vi redan vet;
- Öka kompetensen
- Mängden resurser och kontinuitet
- Fungerande rutiner, strukturer samt dokumentation
- Ledarskap & samarbete
- Beredskapslager (uppbyggnad för 3 mån pågår)
- ”Gifta ihop” SOL – HSL
Införandet av ny teknik behöver kombineras med kompetensutveckling och
utbildning. Ytterligare en utmaning är att ”tekniken” inte klarar av de krav som ställs
på sekretess och säkerhet. (införa teknik inspiratörer?)
Översyn ventilationssystemet SÄBO – havererat vid de två värmeböljor vi haft.
(säkerställa en god och säker boende/arbetsmiljö)
Succesivt utöka med sjuksköterskor och rehab. personal.
Ledarskap i kris – hur bygga tillit under extrem press och osäkerhet.
Beslutsfattning/Media träning.
Fortsatt samarbete med AME & arbetsförmedlingen.
Gradvis normalisering av arbetssättet inom IFO. Återgång till beprövade arbetssätt
samt tillgänglighet.
Återuppta utbildningssatsningen med Alamanco – Heltidsresan.
Tydlighet i kommunikation/information vad gäller olika frågeställningar runt;
- Heltidsresan/heltid som norm
- Fast anställning i kommunen efter genomför USKA utb.
Samarbete IFO – Boendestöd inleds.

Ockelbo kommun
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Satsning på demens inom SN/ dagvård demens SÄBO.
Parallellt utveckla anhörigstödet.
Handlingsplan psykisk ohälsa – omtag.
Sätt oss in i ny ”tröskelväxling”- växla enstaka hembesök samt växling av rehab
ansvaret i våra LSS boende och daglig verksamhet.
I slutet av augusti överlämnades slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – en ny
socialtjänstlag" (SOU 2020:47). Utredningens förslag handlar bland annat om
förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering
av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser
utan föregående behovsprövning. Vad betyder detta för oss?
Slutföra omorganisation SÄBO. Behov av fler demensplatser samt att en
demensavdelning upplevts trång och mörk. Vi ser också en vinst med att kunna
öppna upp lägenheter på ”nybyggda” delen som har är plomberade.
Centralisering av verksamhet till Bysjöstrand. (HTJ + LSS/SOL)
Ta i bruk vår beställda elhybrid bil.
Återuppta arbetet med digitaliseringsplanen och välfärdsteknik.
Fortsätta arbetet med att ta fram en Systemförvaltningsmodell för beslut, för hela
Ockelbo kommun. Den kommer att vara till hjälp för att resurshantera befintliga och
nya digitala system och tjänster samt en tydlighet i ansvar och roller.
WiFi HELA Bysjöstrand.
Utredning av eventuell pedagog-utbildad personal inom LSS tillsammans med
Vuxenutbildningen.
Få till ett treserva godkännande. (Timecare skjutet till 2021)

Måluppfyllelse
Se bilaga
Redovisas inte i delårsbokslutet – nyckeltal.
- Antal personer med beviljad personlig assistans per 31/12
- Försörjstöd, utbetalt i kronor per medarbetare per 31/12
- Hemtjänst. Antal brukare/timmar Oktobermätning

Ärendet
Ockelbo kommuns nämnder ska enligt beslut en gång per år upprätta ett
delårsbokslut. Delårsbokslutet genomförs avseende den 31 augusti 2020.

Johan Callenmark
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Verksamhet

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

aug

aug

aug

2020

2020

2020

2020

2020

2020

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

427

427

0

285

175

110

KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING

200

200

0

133

121

12

0

0

0

0

-9

9

300
100

300

0

200

224

-24

100

0

67

11

56

1 027

0
1 027

0
0

0
685

0
522

0
163

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

9 105

8 905

200

6 070

5 158

912

BARN- O UNGDOMSVÅRD

4 646

5 946

-1 300

3 097

5 768

-2 671

INSATSER VUXNA

5 504

6 804

-1 300

3 669

6 077

-2 408

EKONOMISKT BISTÅND
Summa IFO

9 000
28 255

8 600
30 255

400
-2 000

6 000
18 837

4 693
21 696

1 307
-2 859

SÄRSKILDA BOENDEFORMER

50 702

48 202

2 500

33 801

30 611

3 190

HANDLÄGGARENHETEN

2 518
23 243

2 518

0

1 679

1 611

68

15 495

13 748

1 747

ALKOHOLTILLSTÅND MM
FAMILJERÄTT
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
ALLM KOMMUNADMINISTRATION
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg)
INDIVID- O FAMILJEOMSORG

VÅRD OCH OMSORG

STÖD I ORDINÄRT BOENDE

21 743

1 500

ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG

-94

-94

0

-63

-139

76

ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG

1 384

1 384

0

923

685

238

HEMSJUKVÅRD

11 251

11 476

-225

7 501

7 467

34

LAG OM STÖD O SERVICE LSS

28 188

27 788

400

18 792

18 233

559

SOCIALPSYKIATRI
Summa VÅRD OCH OMSORG

2 381
119 573

2 381
115 398

0
4 175

1 587
79 715

1 486
73 702

101
6 013

148 855

146 680

2 175

99 237

95 920

3 317

Summa SN totalt
Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-08-31 visar ett överskott om 3 317 tkr.
Ansökan om ersättning för covid -19 kostnader har räknats in i utfallet och uppgår till totalt 3 485 tkr. Årsprognosen har en viss osäkerhet
beroende på om socialstyrelsen ersätter den sökta ersättningen fullt ut. Ingen hänsyn har tagits till den uteblivna lönerevisionen i utfallet.
Individ och familjeomsorg visar på ett underskott om -2 859 tkr efter årets 8 månader. Högre kostnader än budgeterat inom området
placeringar. Mindre kostnader för försörjningsstöd. Prognosen för 2020 är ett underskott om -2 000 tkr.
Särskilda boendet Bysjöstrand har fler vakanta platser. Bemanningen har anpassats efter behovet och för optimering av personal har en
avdelning stängts. Resultatet visar ett överskott om 3 190 tkr t.o.m 31/8. Prognos på helåret är ett överskott om 2 500 tkr.
Hemtjänsten har ett skiftande antal brukare med varierat behov. Prognosen är ett överskott om 1 500 tkr.
LSS och Socialpsykiatrin visar ett överskott om 559 tkr. Färre beslut än förväntat. Lägre kostnader för personal inom personlig assistans.
Prognosen är ett överskott om 400 tkr.
Hemsjukvården visar ett överskott om 34 tkr tom 31/8. Hög arbetsbelastning och nya arbetsuppgifter p.g. av covid har slitit hårt på
personalen. En extra sjuksköterska kommer att behöva anställas from oktober. Prognos för helåret är ett underskott om -225 000 kr.
Handläggarenheten väntas hålla budget.
Förvaltningsledning- och stöd samt IT och andra övergripande kostnader väntas hålla budget.
Kompetenshöjande åtgärder samt framåtriktat arbete har fått stå åt sidan i och med covid-19.

SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2020
(BEDÖMNING DELÅR 1 - 8)
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling,
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mätbara mål
Heltid som norm (Heltidsresan)

Mätetal
Andelen medarbetare
som är tillsvidare anställda och arbetar heltid på socialförvaltningen skall öka med
4 % 2020.

Ansvarig
Johan Callenmark
- Alamanco
Avbrutet iom Covid.
Undersöker möjligheterna
att återuppta under hösten
- När vi anställt inom SN
har vi strävat efter heltid
- Direktivet att invid årets
början anställa då arbetande utbildade vikarier/timanställda delvis uppfyllt
Utmaningar
- Tydlighet/kommunikation
runt dessa frågor
- Flexibilitet inom ramen
för arbetstidsavtalet
- Hantering övertalighet
- Personalpool?
- Bemanningsenhet?
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Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete)

Alla enheter skall under
2020 genomföra 2
Workshops kring Värdegrunden.

Johanna Ledin Åberg
Inställt iom Covid

Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera
kompetens
Mätbara mål

Mätetal

Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra personalen till kompetensutveckling

Öka andel personal med
rätt kompetens utifrån
brukarbehovet, med 5%

Ansvarig
Birgitta Hänninen/Liselotte Kling
Arbetat en hel del med
detta. Tex iom Usk utb.
samt praktik.
Behovet har ytterligare
synliggjorts iom Covid.
Höjd HSL kompetens iom
Covid
Utbildning för LSS/SOL
nästa utb. Vux?
(Habiliterare/stödassisten)

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt.

Minska sjukfrånvaron
med 2 % under 2020,
jämfört med 31/12 2019

Johan Callenmark /
Ola Hålén
Under Mars - Maj 20 – 30
%. Fortsatt tydliga direktiv
på att stanna hemma vid
minsta symptom vilket påverkar sjuktalet.
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Kort – 10,94% (8,89%)
Lång - 30,05 % (43 %)

Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen
Mätbara mål

Mätetal

Ansvarig

Välfärdsteknik inom socialtjänsten
som underlättar för brukare. (kopplat
till Digitaliseringsplanen)

Minst en ny ”teknik”
skall införas inom socialförvaltningen under
2020.

Johan Callenmark
Ambitiöst program med
tex studiebesök i Bollnäs/Gävle för att sedan
fatta beslut.
Inställt iom Covid

Utveckla teknikstöd för medarbetare.

Befintlig eller ny teknik
fungerar felfritt.

Johan Callenmark
Stora utbildningsinsatser
insatser har gjorts.

Utbilda i användandet av teknik.

100 % av medarbetarna
hanterar telefon och dator i sitt arbete.

Johan Callenmark/Jessica Simonsson/Anette
Janevad
Stora utbildningsinsatser
har genomförts.

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Mätbara mål
Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom socialförvaltningen samt övriga verksamheter
inom kommunen

Mätetal
Under 2020 initiera
minst ett ”nytt” samarbete inom förvaltningen
och/eller med andra
verksamheter inom
kommunen.

Ansvarig
Johan Callenmark
Ex
HSV – HTJ
Skola – IFO
HSV – Skola
AME – LSS
Covid har stärkt samarbetet inom kommunen
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Torgför Ockelbo
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen
Mätetal

Ansvarig

Mätbara mål
Sprida goda exempel från våra verksamheter i media.

Varje enhet skall minst
en gång under 2020 dela
med sig av goda exempel i media.

Johan Callenmark/EC

4 (4)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-09-17

Referens

Till
Socialnämnden

Drifts- och investeringsbudget 2021 samt års- och flerårsbudget
2021 - 2023.
Förslag till beslut
Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2021 samt år och
flerårsbudget 2021 – 2023 godkänns.
1.

Förslag till mätbara mål godkänns
(Arbetet med revidering av nyckeltal prioriterades bort iom Covid.
Återupptas i början av 2021)

2. Förslag att SN äskar ytterligare 950 tkr för tillkommande
kostnader personal
3. Förslag till att SN äskar ytterligare 797 tkr för tillkommande
kostnader hyra Kaplansgården
4. Förslag att samarbetet med AME skall fortsätta 2021 1 mnkr/år (personer som har försörjningsstöd men ej är
berättigade till extratjänst)
5. Förlag till höjning av avgifter/taxor (bifogat nedan)
6. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på
300 tkr för 2021
7. Förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2021 samt
års och flerårsbudget 2021 - 2023 godkänns

Ockelbo kommun

Datum

Sida
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Sammanfattning av ärendet
Förslag till budget 2021 har tagits fram på den tilldelade ramen för
Socialnämnden som är 151 802 tkr. (148 855 tkr 2020)

Ärendet
Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt
viktigt, både för människorna verksamheten möter, och även för att
Ockelbo ska vara en attraktiv plats att bo på.
Kraven från samhället och medborgarens behov förändras i en allt
snabbare takt – en utveckling vi måste följa. Beslut/händelser
nationellt, regionalt eller inom kommunen kan snabbt generera höga
kostnader för nämnden. Socialnämnden har hög focus på ekonomi
och en budget i balans. Nämnden avser därför äska ytterligare medel
utom angiven budgetram.
Äskning tillkommande kostnader
-

Utöka med EN Sjuksköterska Hemsjukvården 630 tkr/år
Främst i syfte att säkerställa god patientvård men också för att
minska ensamarbete där en SSK ofta ansvarar för 130
patienter. Bidrar till ökade möjligheter att ge råd/stöd till
personal, brukare och anhöriga samt ger större möjligheter till
handledning/utbildning av annan personal.

-

Utöka med 0,5 Fysioterapeut 320 tkr/år
Öka möjligheterna att arbeta förebyggande mot sjukdomar och
öka livskvaliteten genom fysioterapi och fysisk aktivitet.

-

Hyreskostnad Kaplansgården 2021
I samband med öppnandet av Kaplan så fördes hyresavtalet
över till SN. Avtalet sträcker sig till 2024 med en årlig kostnad
på 797 tkr. SN har inget behov av fastigheten from 1/1 2021.

Ockelbo kommun

Datum

Sida

2020-09-16
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Avgifter
När det gäller Socialnämndens taxekatalog föreslås följande
förändringar.
-

Dagvård demens
Vårdavgift 55 kr/dag tas bort. Matavgift 80 kr/dag kvarstår.

-

Korttidsvistelse för barn LSS
Mat per dygn 105 kr/halvt dygn 55 kr ändras till mat per tillfälle
80 kr.

-

Övriga avgifter föreslås vara oförändrade förutom de avgifter
som enligt tidigare beslut uppräknas enligt index*
*Avgifter alkohollagen
Hanteras av Gävle kommun. Räknas upp senare under året (PKV prisindex för kommunal verksamhet)

Investeringsbudget
Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2020.
Målbeskrivning
Se bilaga

Johan Callenmark
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2021
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling,
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mätbara mål

Mätetal

Ansvarig

Heltid som norm (Heltidsresan)

Andelen medarbetare
som är tillsvidare anställda och arbetar heltid på socialförvaltningen skall öka med
4 % 2020.

Johan Callenmark

Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete)

Alla enheter skall under
2020 genomföra 2
Workshops kring Värdegrunden.

Johanna Ledin Åberg

Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera
kompetens
Mätbara mål

Mätetal

Ansvarig

Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra personalen till kompetensutveckling

Öka andel personal med
rätt kompetens utifrån
brukarbehovet, med 5%

Birgitta Hänninen/Liselotte
Kling

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt.

Minska sjukfrånvaron
med 2 % under 2020,
jämfört med 31/12 2019

Ola Hålén
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Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen
Mätbara mål

Mätetal

Ansvarig

Välfärdsteknik inom socialtjänsten
som underlättar för brukare. (kopplat
till Digitaliseringsplanen)

Minst en ny ”teknik”
skall införas inom socialförvaltningen under
2020.

Johan Callenmark

Utveckla teknikstöd för medarbetare.

Befintlig eller ny teknik
fungerar felfritt.

Johan Callenmark

Utbilda i användandet av teknik.

100 % av medarbetarna
hanterar telefon och dator i sitt arbete.

Jessica Simonsson/ Anette Janevad

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Mätbara mål
Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom socialförvaltningen samt övriga verksamheter
inom kommunen

Mätetal
Under 2020 initiera
minst ett ”nytt” samarbete inom förvaltningen
och/eller med andra
verksamheter inom
kommunen.

Ansvarig
Johan Callenmark

Torgför Ockelbo
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen
Mätetal

Ansvarig

Mätbara mål
Sprida goda exempel från våra verksamheter i media.

Varje enhet skall minst
en gång under 2020 dela
med sig av goda exempel i media.

Johan Callenmark

2 (2)

2020-09-16

SOCIALNÄMNDEN
VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR INFÖR BUDGETPERIODEN 2021 -23

Politisk verksamhet
I Socialnämnden sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.
Nämndens viktigaste uppgift är att ”bryta ner” och följa upp de övergripandemålen som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.
Socialförvaltningen utför det arbete nämnden beslutat om.
Nämnden ansvar omfattar omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser inom individ- och
familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen inom de särskilda boendeformerna samt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.
Nämndens kostnader avser politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, litteratur och dylikt till ledamöterna och andra kostnader i samband med sammanträden.

Konsumentrådgivning
Kommunen tillhandahåller konsumentrådgivning genom samverkan i Konsument Gävleborg. Kommunen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning.
Utmaning
Förebyggande arbete och samverkan mellan olika instanser i syfte att ett färre antal kommuninvånare skall vara skuldsatta.

Alkoholprövning
Administration enligt alkohollagen av ansökningar om serveringstillstånd samt tillsyn när det gäller
restauranger samt slutna sällskap, även tillsyn av ölförsäljning i bland annat affärer och bensinmackar. Ansöknings och tillsynsavgift tas ut av restaurangerna samt de slutna sällskapen och tillsynsavgift får även tas ut av dem som endast har folkölsförsäljning.
Handläggningen utförs av Gävle kommun.
Utmaning
Kompetens inom området Alkoholprövning riskerar att urholkas.
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Individ- och familjeomsorg
Verksamheter som riktar sig till personer som ges stöd, vård och service inom IFO. Verksamhetsområdet omfattar barn och ungdom, familjerätt, familjerådgivning, förebyggande verksamhet, missbruksvård samt försörjningsstöd.
Utmaning
Kort sikt;
- Anpassning av verksamheten till klientnära arbete med tanke på Covid 19
Lång sikt;
- Anpassning av verksamheten till den nya framtida socialtjänstlagen (omorganisation kommer att
bli nödvändig för att möta kraven)

Familjerådgivning
Familjerådgivning ska erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningen ska genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Ockelbo har tecknat avtal med Gävle kommun och köper alltså denna tjänst.
Utmaning
Kort & lång sikt;
- IFO och familjerådgivnings bibehållande av kompetens

Vård, behandling och service
Verksamhetsbeskrivning
Här återfinns verksamheterna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta samt
hemsjukvård.
Handläggarenheten
Enheten ansvarar för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, SoL och enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS och riktar sig till personer som på grund av någon form
av funktionsnedsättning och/eller sjukdom har behov av stöd/insatser. Stödet enligt SoL är bistånd i
form av omvårdnad och service tex genom hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, växelboende och boendestöd/socialpsykiatri samt nio insatser enligt LSS. Utifrån socialnämndens delegationsordning utreder, bedömer, beslutar samt följs bistånden upp av LSS- och biståndshandläggarna. Ansvarig handläggarchef har delad tjänst och har andra arbetsuppgifter som kvalitets utvecklare och Lex Sarah utredare inom socialförvaltningen.
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Utmaning
Kort sikt;
- Få LSS- och biståndshandläggare som är vägen in för personer som ansöker om stöd/insatser
inom äldre- och funktionsnedsättning
Lång sikt
- Översynen av LSS lagstiftningen. Antas förslagen innebär det stora förändringar för bl. a myndighetsutövningen inom LSS då insatserna föreslås förändras

Särskilt boende
Ett samlingsbegrepp för boendeformer där kommunen har det medicinska ansvaret upp till sjuksköterskenivå. I dessa boenden ska omfattande service och vård kunna ges dygnet runt. Kommunen
har ett särskilt boende, Bysjöstrand.
Utmaning
Kort sikt;
- Bygga upp en stabil kärnverksamhet. Hitta tillbaka till kvalitetsarbetet som bedrevs innan Covid
- Hitta ett lugn i verksamheten med brukaren i fokus
Lång sikt;
- Reglera bemanning numerärt utefter vårdtyngd samt variationer i antalet brukare boende
- Möta ett ökat omvårdnadsbehov demens

Ordinärt boende
Hemtjänsten är en av socialförvaltningens verksamheter i Ockelbo kommun. Hemtjänstens uppdrag är att kommunens omsorg och service utformas så att den enskilde får möjlighet att bo kvar i
det egna hemmet. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för beviljade insatser i ordinärt boende enligt
Socialtjänstlagen.
Kommunens Trygghetsboende finns i kvarteret Uret och där finns hyresgästernas gemensamhetslokal Soluret, som är öppet dagligen med en Trivselvärd tillgänglig. Hyresgästerna har tillgång till
Soluret för samvaro och aktiviteter samt möjlighet att köpa dagens lunch. Anhörigstödjare och volontärsamordnare finns också inom verksamheten.
Utmaning
Kort sikt;
- Återskapa hopp och energi i verksamheten med fokus på kvalitet och framåtanda
Lång sikt;
- Framtagande av relevanta nyckeltal tex ”faktiskt effektivitet” och kostnad för HTJ timme
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Hemsjukvård
Hemsjukvård i kommunal regi är Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över
18 år, och där Hälso- och sjukvårdsbehovet överstiger 14 dagar samt att den enskilde inte med
hjälp kan ta sig till hälsocentralen. Hemsjukvården innefattar även Hälso- och sjukvårdsbehovet på
våra särskilda boende inom äldreomsorgen, Bysjöstrand och LSS servicebostad/gruppbostad.
Hälso- och sjukvårdsinsatserna ges upp till sjuksköterskenivå. Hemsjukvården bedrivs dygnet runt
årets alla dagar.
Hemsjukvården innefattar även Rehabinsatser av arbetsterapeut och fysioterapeut enligt de kriterierna beskrivna ovan utom för LSS/Servicebostad/gruppbostad då detta ännu inte är skatteväxlat i
Region Gävleborg.
Utmaning
Kort sikt;
- Andrum och återhämtning efter Covid
- Förstärka rehab för att kunna jobba långsiktigt
Lång sikt;
- Förväntad ”tröskelväxling” med ett ökat antal hembesök och sjukvårdsinsatser kommer Långsiktigt planering för detta

LSS
Lagen om stöd och service, LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande
och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet
och att de kan vara delaktiga och påverka vilket stöd och service de får. Målet är att den enskilde
får möjlighet att leva som andra.
LSS innefattar totalt nio olika insatser. I Ockelbo kommun finns två boendeformer enligt LSS,
Gruppbostaden Gärdesgården och Servicebostaden. Kommunen är assistanssamordnare på uppdrag från två personer som har beslut om personlig assistans. Inom LSS Daglig verksamhet, finns
enheterna Kanalen, Slussen samt Eget arbete. Den sistnämnda verksamheten stödjer brukare att
kommat ut i praktik eller ”skyddat” arbete ute i samhället. Verksamheten verkställer även LSS kontaktperson, kontaktfamilj, ledsagning, korttidstillsyn, korttidsvistelse barn och unga samt korttidsvistelse vuxna.
Utmaning
Kort sikt;
- Schema, bemanning, dokumentation
Lång sikt;
- Öka andelen utbildad personal, tydliggöra inriktning/målsättning Daglig verksamhet samt utbildning med inriktning habiliterare/stödassistent
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Socialpsykiatri
Socialpsykiatrins främsta uppgift är att bemöta och stödja människor med olika psykiska problem
och psykiatriska diagnoser. Samverkan sker med regionen och övriga kommuner i Gävleborg enligt
psykiatriöverenskommelsen. I Ockelbo verkställs insatser i form av boendestöd samt träffpunkt för
personer med psykisk funktionsnedsättning.
Utmaning
Kort sikt;
- Inleda samarbete med IFO
Lång sikt;
- Fördjupad kunskap om samsjuklighet, psykiatriska funktionshinder kombinerat med missbruk
- Psykisk ohälsa
- Hur rikta CM insatser för bästa möjliga resultat
Övrigt stöd, vård och omsorg
IT- system, lokaler i kvarteret Uret, tekniska hjälpmedel, trygghetslarm, gemensamma övergripande kostnader samt välfärdsteknik/digitalisering.
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden
Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Driftsbudget
nettokostnader tkr
Bokslut
2019

Budget
2020

420

425

430

440

440

77

200

200

200

200

31

-

-

-

-

23 497

26 637

27 170

27 713

28 267

331

300

300

300

300

Vård, behandling o service

114 801

121 293

123 702

126 410

129 172

Summa

139 095

148 855

151 802

155 063

158 379

Nämndverksamhet
Konsumentrådgivning
Alkoholprövning

-

Individ- och familjeomsorg
Familjerådgivning

Årsbudget
2021

Bokslut
2019

Budget
2020

1,02
Årsbudget
2021

Individ- o familjeomsorg

6 270

7 397

Barn- o ungdomsvård

4 977

Plan
2022

Plan
2023

1,02
Plan
2022

1,02
Plan
2023

7 545

7 696

7 850

4 640

4 733

4 827

4 924

17

100

102

104

106

Insatser vuxna

4 422

4 500

4 590

4 682

4 775

Ekonomiskt bistånd

7 811

10 000

10 200

10 404

10 612

Summa individ- och familjeomsorg

23 497

26 637

27 170

27 713

28 267

Särskilda boendeformer

42 420

45 872

46 789

47 725

48 680

1 776

1 850

1 887

1 925

1 963

19 908

22 313

22 759

23 214

23 679

Specifikation

Förebyggande verksamhet

Handläggarenheten
Stöd i ordinärt boende
Övrigt stöd äldreomsorg
Övrigt stöd vård omsorg
Hemsjukvård
LSS
Socialpsykiatri
Summa vård- och omsorg

-

119

-

85

-

87

-

88

-

90

11 857

13 040

13 284

13 549

13 820

9 850

10 268

10 473

10 917

11 369

26 254

25 605

26 117

26 639

27 172

2 855

2 430

2 479

2 528

2 579

114 801

121 293

123 702

126 410

129 172

OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

2023

Driftsbudget
Intäkter

-

Kostnader
Netto

139 095

Investeringsbudget

17 785

-

18 140

-

18 500

-

18 500

166 640

169 942

173 563

176 879

148 855

151 802

155 063

158 379

300

300

300

300

Kapitalkostnad

Personalkostnad

104 185

106 789

109 566

109 566

Antal årsarbetare

171,32

171,32

171,32

171,32

Driftsbudget, budgetram
Investeringsbudget, budgetram

151 802

155 063

158 135

300

300

300

OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Investeringsbudget

Verksamhet/projekt

Bokslut
2019

Övergripande

Budget
2020

Årsbudget
2021

Plan
2022

Plan
2023

300

300

300

300

300

300

300

300

Ram

300

300

300

300

Avvikelse

-

-

-

-

Totalt

-

Beskrivning
Beslut om investeringar tas i Socialförvaltningens ledningsgrupp under innevarande år utifrån
verksamheternas behov.

OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden
Årsbudget 2020
Nyckeltal

Flerårsbudget 2021 - 2022

SOCIALNÄMNDEN TAXOR

OMVÅRDNADSTAXA

2021

Gäller från 2021-01-01

Taxan är uppdelad i tre nivåer beroende på omsorgsbehovet för den som har hemtjänst.
Den som bor i särskilt boende debiteras enligt nivå 3.

Nivå

Antal timmar
per månad

1

-3

493

kronor/månad

2

4-9

1 025

kronor/månad

3

10 -

2 125

kronor/månad

AVLÖSARSERVICE

Gäller från 2019-01-01

Avgift för avlösarservice debiteras enligt omvårdnadstaxan utifrån antal timmar per månad.

TRYGGHETSTELEFON
Avgift för trygghetstelefon

Gäller från 2017-01-01
275

kronor/månad

Avgiften för trygghetstelefon i särskilt/eget boende ingår i omvårdnadstaxan i nivå 3.

MATAVGIFT

Gäller från 2020-01-01

Matdistribution Hemtjänst

65

kronor/portion

Lunch Trygghetsboende

65

kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet

50

kronor/portion

KORTTIDSVISTELSE VUXNA SOL / LSS
Mat

115

kronor/dag

Vårdavgift (endast SoL)

110

kronor/dag

Gäller från 2020-01-01

HEMSJUKVÅRD

Gäller från 2013-01-01

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.
Boende i ordinärt boende

300

Boende i särskilt boende
enligt SOL och LSS

-

kronor för varje påbörjad månad
ingen avgift

DAGVÅRD - DEMENTA
Mat
Dagavgift

Gäller från 2021-01-01
80

kronor/dag

0

kronor/dag

TRANSPORT AVLIDEN
Avser boende på Bysjöstrand
samt inskrivna i Hemsjukvården.

400

kronor

Gäller från 2019-01-01

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Gäller från 2020-01-01
Hyra
Lägenhet kvm

2020

26

4 383

29
32
41
48
58,5

4 696
5 009
5 947
6 677
7 770

3 500

Mat

kronor/månad

2 125 kronor/månad*
Omvårdnad
* maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan.

Gäller från 2017-01-01
Gäller från 2019-01-01

I avgiften ingår kommunal hälso- och sjukvård (ej läkarvård).
Madrass

valfritt

Fotvård

50
440

kronor/månad
kronor/behandling

Gäller från 2020-01-01

PARBOENDE
Hyra
Mat

Vid egen lägenhet betalar den medboende gällande hyror för Bysjöstrand.
Vid delad lägenhet betalar den medboende del av partnerns hyra.
3 500 kronor/månad
Gäller från 2020-01-01

Serviceavgift valfritt
Madrass

valfritt

300

kronor/månad

Gäller från 2018-01-01

50

kronor/månad

Gäller från 2018-01-01

GRUPPBOSTAD LSS

Gäller från 2020-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen
Kvm

34,5
38,0

2020

5 143
5 414

SERVICEBOSTAD
Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad
Kvm

46,3

2020

5 197

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare
Hyra

3 800

kronor/månad

Mat

3 500

kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS
Mat

Per tillfälle

80

Gäller från 2021-01-01

kronor

FAMILJERÅDGIVNING
Avgift familjerådgivning

Gäller från 2020-01-01

Gäller från 1995-01-01
100

kronor/besök

AVGIFTER ALKOHOLLAGEN

Gäller från 2020-01-01

Räknas upp genom PKV = prisindex för kommunal verksamhet. Beslutas av
Socialnämnden i Gävle.

Tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd
består av en grundavgift och en rörlig avgift och debiteras årligen
Grundavgift

baseras på serveringstid

Avgift i kronor

Serveringstid till klockan 24:00

1 500

Serveringstid till klockan 01:00

2 999

Serveringstid till klockan 02:00

4 499

Rörlig avgift

baseras på årsomsättning i kr

Avgift i kronor

- 250 000

2 999

250 001 - 500 000

4 499

500 001 - 1 000 000

5 998

1 000 001 - 2 000 000

8 998

2 000 001 - 3 000 000

10 497

3 000 001 - 4 000 000

12 122

4 000 001 - 5 000 000

13 747

5 000 001 - 6 000 000

15 371

6 000 001 - 7 000 000

16 996

7 000 001 - 8 000 000

18 620

8 000 001 - 9 000 000

20 245

9 000 001 - 10 000 000

21 869

Stadigvarande slutet sällskap
Grundavgift

Avgift i kronor

För näringsidkare och vid cateringverksamhet

1 875

Föreningar och klubbverksamhet

1 187

Folkölsförsäljning
Fast tillsynsavgift
För helt kalenderår per försäljningsställe

Avgift i kronor
1 250

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli

750

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver
verksamhet högst fem månader per år

750

Serveringstillstånd
Avgift

Avgift i kronor

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inkl
kunskapsprov till allmänheten och slutet sällskap

8 748

Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov

8 748

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

4 374

Stadigvarande tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme

4 374

Bolagsändring

4 999

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe
inkl kunskapsprov

6 248

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller
högst sju dagar inkl kunskapsprov och tillsynsavgift

4 999

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som har
längre giltighetstid än sju dagar inklusive kunskapsprov
och tillsynsavgift

6 248

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka
tidsperiod om högst två månader inkl kunskapsprov och
tillsynsavgift

7 498

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

1 875

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang inkl
kunskapsprov

3 749

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av
näringsidkare i tillfällig lokal

1 500

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
föreningsfester, personalfester mm i egen regi

1 000

Kunskapsprov ink. två omskrivningar i samband med
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

1 500
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-09-16

Referens

Till
Socialnämnden

Internkontroll första halvåret 2020
Förslag till beslut
Godkänna internkontrollen för första halvåret 2020.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2020 där förvaltningen ska
redovisa 10 olika kontrollmål. Ett av målen, återsökning, är inte aktuell att mäta och
föreslås tas bort 2021.


Kontroll av handläggarnas utredningar



Momshantering



Kontroll av genomförandeplaner (LSS/SÄBO/HTJ)



Kontroll återsökning (genomförs ej)



Kontroll av nattfasta vid SÄBO



Kontroll av hygienföreskrifter (LSS/SÄBO/HTJ)



Kontroll av avtalstrohet



Kontroll av verkställighet (HTJ/BOS)



Kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dg samt att
utredningstiden inte överskrider 4 månader



Kontroll av läkemedelsgenomgångar

Beslutsunderlag
Internkontroller är gjorda av samtliga internkontrollmål enligt internkontrollplanen.
Se bifogat material.
Ärendet
Internkontroll avseende halvårsskiftet 2020 är genomförd.

Johan Callenmark
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Samtliga enhetschefer
Socialnämnden

Socialnämnden
2020-07-01

ÄRENDE: INTERN KONTROLL 1 -6 BOU 2020
Bakgrund
Intern kontroll för 2020 handlar om att genom kontroll se hur det ser ut
inom enheten IFO barn o ungdom BOU när det gäller att
förhandsbedömningarna behandlas inom den föreskrivna tiden om 14
dagar samt om att utredningar på barn och unga inte tar längre tid än fyra
månader.
Gällande förhandsbedömningar så har det i lag under 2013 förtydligats att
Tidsgränsen om 14 dagar är en övre gräns – det är allvaret i anmälan som
avgör hur snabbt beslut om utredning måste fattas. Tidsgränsen kan
förlängas vid synnerliga skäl(ex för att synkronisera utredningsarbetet med
polisförhör av ung lagöverträdare eller då familjen inte går att få tag i).
Gällande utredningar så har det under 2013 förtydligats att
Utredning ska inledas vid misstanke om att ett barn far illa, d v s om risk
för barnets hälsa och utveckling kan misstänkas föreligga till följd av
brister i hemmiljön eller den unges eget beteende. Enligt 11 kap. 1 § SoL
ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom
ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Enligt 7 §
förvaltningslagen (1986:223) FL ska varje ärende där någon enskild är
part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att
säkerheten eftersätts. En utredning ska inte pågå längre än nödvändigt
och ska avslutas när det blir klarlagt att en insats inte behövs eller om det
står klart att parterna inte vill ta emot erbjudet bistånd och skäl för LVU
inte föreligger eller då beslut om tillräckliga åtgärder fattats.
När det gäller utredningar om socialnämnden behöver ingripa till barns
skydd eller stöd framgår i 11 kap. 2 § SoL att utredningen ska bedrivas
skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader.

Ockelbo Kommun Socialförvaltningen, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Individ och familjeomsorg  Nedzad Lujinovic  029755567   nedzad.lujinovic@ockelbo.se
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Tillvägagångsätt
Enhetschefen har granskat rapport från verksamhetssystemet CGI
Treserva för att göra en kontroll under första halvåret 2020
Resultat
Granskningen visar att för det första halvåret 2020 har det rapporterats
sammanlagt 127 aktualiseringar och 34 pågående utredningar. Kortaste
tiden för förhandsbedömning är 1 dag och längsta är 7 aktualiseringar på
15 dagar. För utredning är längsta tiden 160 dagar i två yttranden.
Analys
Under den första halvåret så har det redovisats 7 st. aktualiseringar som
avslutades efter 15 dagar. Efter granskningen av dessa så konstateras att
tiden har överskridits på grund av att antal dagar inte räknats på rätt sätt.
Under den första halvåret så har det redovisats 2 st. utredningar som tog
160 dagar. De två utredningar som överskred 120 dagar har granskats
och avslut av utredning har skett men avslut i dokumentationssystemet
har inte registrerats på rätt sätt.
Åtgärder har vidtagits gällande hur man räknar dagar för
förhandsbedömning och satsning på utbildning i verksamhetssystem.
IFO BOU förhandsbedömmer och utreder på enkelt, snabbt och billigt sätt
utan att säkerheten eftersätts.
Förslag till beslut
Att godkänna granskningen
Nedzad Lujinovic

Enhetschef
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Socialnämnden
2020-07-27

INTERNKONTROLL HANDLÄGGARNA
UTREDNINGAR 1-6, 2020
Internkontrollen består i att göra stickprovskontroll, att det finns ett mål enligt IBIC
i bistånds/LSS handläggarnas utredningar. När mål formuleras inom IBIC ligger
fokus i huvudsak på de individuella behoven, det som är särskilt viktigt för
individen och som formuleras tillsammans med individen.

Kontrollmetod
Granskningen består av 20 utredningar som gjorts första halvåret 2020, om det
finns mål enligt IBIC. Granskningen gäller utredningar hemtjänst,
trygghetstelefon, matdistribution, korttidsvistelse, särskilt boende, boendestöd,
ledsagning samt insatser enligt LSS.
Mål enligt IBIC ska vara:
Specifika – tydligt avgränsade och utpekande. Mätbara, att det går att följa upp
och mäta på något vis. Accepterade av alla parter. Realistiska och relevanta
samt tidsbegränsade – att deadline anges.

Resultat
Samtliga granskade utredningar enligt SoL och LSS innehåller mål.
Utskrivning från sjukhuset kan vara en situation som innebär behov av en snabb
utredning och ett beslut om omgående insatser för en begränsad tid.
Socialstyrelsen har angett att i sådana fall är en snabbutredning godtagbar och
att utredningen inte behöver innehålla mål, men kräver då en snar uppföljning
och en IBIC utredning i sin helhet. Vid internkontroll innehöll alla dessa
utredningar mål. Vid förlängning av korttidsvistelse fanns i enstaka utredningar
inte uppdaterat datum när målet skulle följas upp, men insatsen var alltid
tidsbegränsad.
Att formulera mål som personen vill uppnå kräver övning, så att målen är
specifika och användbara vid genomförandet och relevanta och mätbara vid en
uppföljning. Målformuleringar tas upp vid kollegiegransking och metodmöten.

Birgitta Hänninen, Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare

Ockelbo Kommun,  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Birgitta Hänninen  0297-555 25   birgitta.hanninen@ockelbo.se
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2020-08-13
INTERNKONTROLL GÄLLANDE HEMSJUKVÅRDEN
Fördjupade Läkemedelsgenomgångar för patienter inskrivna i
kommunens hemsjukvård samt boende inom kommunens särskilda
boende för äldre och särskilda boende inom LSS
Första halvåret 2020

Utifrån Socialstyrelsens föreskrift samt region Gävleborgs länsgemensamma rutin
så ska en fördjupad läkemededelsgenomgång genomföras årligen och/eller då
läkemedelsproblem identifieras eller riskbedömning enligt kvalitetsregistret
Senior Alert. Målgruppen är;
-

Patienter med läkemedelsbehandling inskrivna i hemsjukvård samt
personer som bor på kommunens särskilda boende.

Beskrivning av fördjupad läkemedelsgenomgång samt ansvar och roller finns
beskrivet i Region Gävleborgs rutin;
Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse –
Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård.
Under första halvåret 2020 har totalt 68 st fördjupade läkemedelsgenomgångar
utförts i samverkan med ansvarig familjeläkare på Ockelbo hälsocentral och/eller
läkare från specialistvården.

Kontroll av basala hygienrutiner
Med anledning av Pandemin så har det under våren – 20 satsat en hel del
utbildningar och observationsstudier gällande basala hygienrutiner.
Samtliga medarbetare har fått sett filmer om skyddsutrustning och dess
handhavande. Samt arbetat väldigt mycket med daglig rengöring av tag ytor, i
arbetsmiljöer, bilar m.m. Socialdistansering både i omklädningsrum, kök och
fikarum. Observationsstudier gällande basala hygienrutiner har genomförts i
samtliga enheter och detta arbete måste fortgå även i höst. Detta innebär att man
”kontrollerar” varandra utifrån ett protokoll.
Britt Aspgren MAS/Enhetschef Hemsjukvården

Ockelbo Kommun Socialförvaltningen, 816 30 Ockelbo  Sjöängsvägen 26  www.ockelbo.se
Hemsjukvården  Britt Aspgren MAS/Enhetschef  070-590 99 48  britt.aspgren@ockelbo.se
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INTERNKONTROLL I HEMTJÄNSTEN 1-6 2020


Stickprovskontroll av hygienrutiner genomfördes på tio personer
Resultat: 10 av 10 godkända



Kontroll av brukarens delaktighet i fem genomförandeplaner (GP)
Resultat: Brukaren har varit delaktig i samtliga



Kontroll i verkställighet att insatserna överensstämmer med aktuella
beslut.
Resultat: Av 10 brukare hade samtliga aktuell verkställighet.

Johanna Stålberg
Tf. Enhetschef
Hemtjänsten Ockelbo
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Socialnämnden
2020-09-10

INTERNKONTROLL AV GENOMFÖRANDEPLANER,
DELÅR 2020
Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska
genomförandet av beslutade insatser.
Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som
ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.
Genomförandeplanen upprättas tillsammans med brukare/företrädare och
uppföljning görs vid behov, dock minst var sjätte månad.
Vid upprättandet av ny genomförandeplan arkiveras den tidigare hos
verkställigheten.
Internkontrollen består i att göra stickprovskontroller på 5 genomförandeplaner
inom LSS. Med anledning av misstanke kring bristande genomförandeplaner i
verksamheten valde jag att kontrollera de flesta genomförandeplanerna vilket
blev 37 stycken.
Kontrollmetod
Jag har inte valt att gå in och granska texten i genomförandeplanerna utan i
stället granskat upplägget/hanteringen i systemet och om personalen har
kunskap om hur de upprättar regelrätta genomförandeplaner.
Resultat










19 st planer är ej aktuella/pågående. Alltså datumet har gått ut och det
har inte gjorts en uppföljning och skapats en ny plan i tid.
På 5 st planer följer inte datumen varandra, det kan vara ett glapp på
några månader mellan avslut och att en ny startades.
På 27 st brukare ligger det gamla planer ”öppna”. De har inte
sparats/låsts när man gjort dem klar och skapat en ny.
1 brukare har 2 öppna/aktuella planer samtidigt under en period
10 st saknar markering om brukare/företrädare deltagit vid upprättandet
7 st är upprättade utan att brukare/företrädare deltagit
5 st är helt rätt
Många planer är döpta på olika sätt vilket gör det svårt att leta o hitta rätt i
systemet. Det upplevs rörigt.
Flertalet planer har inget till och med datum, utan ligger som ”gäller tills
vidare”

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Anna-Lena Bergman  0297-55512   anna_lena.bergman@ockelbo.se
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Flertalet planer finns skapade i varandra. Alltså, man har öppnat upp den
först skapade planen hela tiden och ändrat datum inne i den och då gjort den
till aktuell. Detta innebär att när man i systemet letar efter aktuell plan så är
den döpt med tex datum från 2018, men i praktiken så ligger en
aktuell/pågående plan i den fast med fel/gammalt datum.
Vid samtal med några personal om detta får jag information om att de blivit
tillsagda av tidigare chefer att de skulle göra på det sättet vilket då blir
förståeligt att det är ett genomgående fel bland planerna.
En förklaring till att några av planerna inte är uppdaterade är att daglig
verksamhet varit stängd under våren/sommaren då flera var i fas att
uppdateras.
Summan av denna granskning är att mycket handlar om okunskap från
personalen kring detta och att de inte fått möjlighet till tillräcklig utbildning i
frågan.
Åtgärd
Under hösten 2020 kommer ett arbete kring hur man upprättar regelrätta
genomförandeplaner att påbörjas i samtliga grupper.
Enhetschef kommer kontinuerligt att följa upp detta och målsättningen är att
alla brukare ska ha regelrätta genomförandeplaner senast 31 december
2020.

INTERNKONTROLL AV VERKSTÄLLIGHET INOM
SOCIALPSYKIATRI, INSATS BOENDESTÖD I TES,
DELÅR 2020
Interkontrollen består i att granska om brukarens beslutet stämmer överens med
de verkställda insatserna.
Kontrollmetod
Stickprov tas på 5 slumpvist olika brukare där granskningen består i att granska
om beslutet stämmer överens med de verkställda insatserna i TES.
Resultat
Samtliga beslut stämmer överens med verkställda insatser. Det finns en ”röd
tråd” mellan beslut och verkställighet.

2 (3)

INTERNKONTROLL AV BASALA HYGIENRUTINER,
DELÅR 2020
Internkontrollen består i att granska personalen om de lever upp till de rutiner
som finns gällande basala hygienrutiner. Hygienrutiner finns för att motverka och
hindra smittspridning.
Kontrollmetod
Under juni månad gjordes av enhetschef en kontroll på samtliga enheter om
personalen följde de rutiner som finns gällande basala hygienrutiner.
Det som kontrollerades var; om personalen spritade händerna på rätt sätt och vid
rätt tillfällen, att personalen använde handskar vid rätt tillfällen, att personalen
använde arbetskläder och att rutinen kring det följdes, att personalen var fri från
smycken och klockor, inte använde nagellack samt vid långt hår hade det
uppsatt.
Resultat
Resultatet visar att personalen vid daglig verksamhet vid 2 av kontrollpunkterna
inte fullföljde rutinerna.
All annan personal fullföljde rutinerna.

Åtgärd
LSS är en verksamhet som i vanliga fall inte alltid använder arbetskläder. I och
med Covid-19 blev det ett måste på relativt kort varsel.
Verksamheten köpte in arbetskläder till den personal som inte hade det sedan
tidigare.
Genomgång och uppföljning gällande basala hygienrutiner sker kontinuerligt på
samtliga APT (arbetsplatsträffar).
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2020-06-05

INTERNKONTROLL GENOMFÖRANDEPLANER SÄBO 1-6 2020
Bysjöstrand, Juni månad 2020.
Genomförandeplaner upprättas för samtliga brukare som flyttar till Bysjöstrand. Ett
välkomstsamtal hålls inom några veckor efter inflytt, anhöriga deltar vid behov och där
framkommer brukarens önskemål och behov.
Välkomstsamtal tillsammans men anhöriga har inte varit möjligt under pågående Covid -19
pandemin. Vi har haft en inflytt under våren och har då löst det med telefonkontakt med
anhöriga istället.
Därefter upprättas genomförandeplanen, den godkänns och skrivs under av brukare eller vid
behov av anhörig. Genomförandeplanen följs upp och en ny genomförande plan upprättas
var 6:e månad, vid förändrat omvårdnadsbehov upprättas en ny genomförandeplan
omgående.

Granskningen utfördes 2020-06-15 och har utförts på 52 brukares akter.
Av dessa 52 brukare har:


49 brukare giltiga genomförandeplaner.



1 brukare har nyligen flyttat in och genomförandeplan är under upprättande.
2 brukare har förändrat omvårdnadsbehov och nya genomförandeplan är under
upprättande.



27 brukare själva godkänt och skrivit under sin genomförandeplan.



25 brukare fått stöd/hjälp av anhöriga att godkänna och skriva under
genomförandeplanen.

Samtliga brukare har på något sätt varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen. I
de fall där anhöriga har företrätt brukaren är det på grund av att brukaren har en kognitiv
svikt eller en fysisk funktionsnedsättning som gör att de inte kan förmedla sina behov eller
skriva under genomförandeplanen.

Johanna Ledin-Åberg
Enhetschef Bysjöstrand

2020-06-15

INTERNKONTROLL HYGIEN 1- 6 2020, SÄBO
Kontrollen gjordes v. 23 - 24 och omfattade ca 41 personer
Kontroll gjordes av:
Bar personalen armbandsur?

Svar: Nej

Bar personalen ring?

Svar: Nej

Någon med långa naglar?

Svar: Nej

Nagellack?

Svar: Ja 1 person

Långt hängande hår?

Svar: Nej

Finns handsprit på offentliga toaletter? Svar: Ja
Finns handsprit i förråden?

Svar: Ja

Finns tvål/handsprit i köken?

Svar: Ja

Kartonger på golven i förråd?

Svar: Ja pga av stora leveranser nu i
Corona tider finns det i ett förråd på
golvet på plastunderlag.

Vi har även gjort en observation på basala hygienrutiner under denna period och
det blev positivt resultat. Det vi kan se är att det måste investeras i en bra lösning
för handdesinfektion och tvål till personalen i varje lägenhet för att så optimalt
som möjligt klara de basala hygienföreskrifterna. I dag har de små personliga
handdesinfektionsflaskor i sina fickor och det är inte en praktisk och optimal
lösning.

Liselott Kling, Malin Åstrand, Johanna Ledin/ Åberg
Enhetschef

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
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2020-06-15

INTERNKONTROLL NATTFASTA 1-6 2020 SÄBO
Mätning av nattfasta görs 2 ggr/år på Bysjöstrand på uppdrag av MAS.
Riktlinjer gällande nattfasta är att våra brukare inte bör vara utan något att äta eller dricka
längre är 11 timmar, om 11 timmar överskrids klarar brukaren inte nattfasta.
På Bysjötrand gör vi egen näringsshot som vi erbjuder våra brukare, alla vill inte ha dessa
och får då istället något att äta/dricka som de själva har valt. Några brukare har egen
mat/dryck i sitt kylskåp eller framställt på nattduksbordet och tar själva vid behov.

Mätning av nattfasta har utförts vid 2 tillfällen under juni månad 2020.
Första mätningen 2020-06-11
Antal brukare 52 st.
30 brukare klarade nattfastan, erbjöds något av personal eller tog själv
13 brukare klarade inte nattfastan och har enligt mätningen inte erbjudits något
9 brukare erbjöds något att äta eller dricka men tackade nej
Andra mätningen 2020-06-12
Antal brukare 52 st.
29 brukare klarade nattfastan, erbjöds något eller tog själv
11 brukare klarade inte nattfastan och har enligt mätningen inte erbjudits något
12 brukare erbjöds något att äta eller dricka men tackade nej
Av de brukare som inte klarat nattfastan och inte erbjudits något, kan finnas brukare som av
olika anledningar inte vill/bör väckas om de sover gott. Resultatet av mätningen lämnas till
omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ser över brukarnas nattfasta och vidtar lämpliga
åtgärder.

Johanna Ledin-Åberg
Enhetschef Bysjöstrand

Internkontroll moms SN, 2001-2008
Analyslista för aktuell period från Raindance kontrolleras så att alla privata
boendeplaceringar och hyror för bostäder inom LSS har rätt momskod. Detta för
att säkerställa att rätt belopp för momskompensation återsöks från Skatteverket.
Vid kontroll av perioden 200101-200831 fanns fel på två fakturor (av 198) från två
leverantörer. Detta är nu rättat och momskompensation söks i efterskott.

Ockelbo 200831

Gunilla Larsson
Ekonom

2019-08-13

INTERNKONTROLL AVTALSTROHET
Nämnd:

Socialnämnden

Period:

200101-200831

Kontrollerade områden:

Kontorsmaterial och drivmedel

Kontorsmaterial
Antal inköp/fakturor:

25

Värde:

25 265 kr

Enligt avtal:

88 %

Utanför avtal:

3 fakturor på totalt 7000 kronor.

Drivmedel
Antal inköp/fakturor:

38

Värde:

280 325 kr

Enligt avtal:

100 %

Gunilla Larsson
Ekonom
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SOC 2020/00314

Socialnämnden

Sekretessbelagt ärende
Ärendet avser enskild person och är därmed sekretessbelagd.
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SOC 2020/00315

Socialnämnden

Sekretessbelagt ärende
Ärendet avser enskild person och är därmed sekretessbelagd.
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SOC 2020/00313

Socialnämnden

Rapporter/Information/Övriga frågor


Information – Covid 19 (Corona)

Johan Callenmark



Information – Enhetschefer, Socialförvaltningen

Johan Callenmark



Rapportering – Ej verkställda beslut kvartal 2, 2020

Johan Callenmark



Patientsäkerhetsberättelse 2019, samt
information Covid -19 , hemsjukvården

Britt Aspgren

