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Datum 

2021-11-25 
 

  

 

  

 

Socialnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: torsdag 2 december 2021 kl. 09:00 

Utses att justera:  

Ärende Föredragande  

1.  Fastställande av dagordning 
 

Anna Engblom  

2.  Redovisning av delegationsbeslut -  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 
 

Johan Callenmark  

3.  Redovisning av meddelanden 
 

Johan Callenmark  

4.  Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2021 
 

Johan Callenmark 
Gunilla Larsson 

 

5.  Förvaltningsbudget 2022 
 

Johan Callenmark 
Gunilla Larsson 

 

6.  Internkontrollplan 2022 
 

Johan Callenmark  

7.  Verksamhetsmål för enheter inom SN 2022 
 

Johan Callenmark  

8.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 
 

• Information IFO – Aktualiseringar 
- Barn och unga 

• Information IFO – Placeringar 
- Typ, numerär, kostnad 

• Information Särskilt boende  
- Nattfasta uppföljning 

• Information – Alamanco 

• Rapportering – Ej verkställda beslut 
kvartal 3, 2021 

• Information – Granskning av  
dataskyddsarbete 
 

 
 
 
Nedzad Lujinovic 
Sofia Lindstrand 
Nedzad Lujinovic 
Sofia Lindstrand 
Johanna Ledin Åberg 
 
Johan Callenmark 
Johan Callenmark 
 
Johan Callenmark 
 
 

 

Anna Engblom 
ordförande 

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-11-22 
Referens 

SOC 2021/00410  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Sida 
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Datum 

2021-11-22 
Referens 

SOC 2021/00411  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut -  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll. 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-10-28 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-11-18 

 

  

                          

 

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-11-22 
Referens 

SOC 2021/00413  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Gävle Tingsrätt         Dom Mål nr T 2575-21 

Gävle Tingsrätt         Dom Mål nr T 2578-21 

Förvaltningsrätten i Falun         Dom Mål nr 5103-20 

Förvaltningsrätten i Falun         Dom Mål nr 660-21 

Förvaltningsrätten i Falun         Dom Mål nr 2612-21 

Förvaltningsrätten i Karlstad        Dom Mål nr 1796-21 

 

 

 

                    

 

                          

 

 



 

 

 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-11-22 
Referens 

SOC 2021/00414  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2021 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2021.                        

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Gunilla Larssons prognos.                          

 

 



Utfall 1-10
Budget 

2021
Budget 
2021-10

Utfall 
2021-10

Avvikelse 
2021-10

Utfall 
2020-10

Avvikelse 
2020-10

SOCIALCHEF 3 398 2 832 2 364 468 1 178 415
IFO 30 111 25 093 24 925 168 26 936 -2 974
SÄRSKILT BOENDE 47 681 39 734 38 604 1 130 38 407 3 845
LSS/SOC.PSYK. 31 968 26 640 27 024 -384 25 253 438
HEMSJUKVÅRD 12 447 10 373 10 806 -434 9 344 32
HEMTJÄNST 23 014 19 178 19 540 -362 16 960 2 114
HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 201 2 212 -11 2 039 59

151 260 126 050 125 475 575 120 117 3 929

Uppföljning per 211031 visar på ett överskott om 575 tkr.

1 968



 

 

 
 
 
Callenmark, Johan, 0297-555 77 
johan.callenmark@ockelbo.se 
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2021-11-25 
Referens 

  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Förvaltningsbudget 2022 

Förslag till beslut 

Att förslag till förvaltningsbudget för år 2022 godkännes. 

                    

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till förvaltningsbudget för 2022 har utarbetats utifrån den antagna 

års- och flerårsbudgeten 2022 – 2024. Ett förslag har tagit fram på tilldelad 

ram. Uppräkning 2,18%. Utöver det har förvaltningen tilldelats 500 tkr för 

lönesatsning uska – 350 tkr SÄBO samt 150 tkr HTJ. 

Inga äskningar gick igenom förutom ”accesspunkter” 200 tkr. 

 

En omfattande översyn av förvaltningens budget har skett med ett flertal 

justeringar inom varje enhet/område. De största förändringarna jämfört med 

föregående år är; 

 

• Ökade bemanning HTJ 1 500 tkr (pga. ökade volymer) 

• Ökade intäkter HTJ 120 tkr 

• Ökade intäkter Hemtjänst ”utförande av tjänster” åt regionen 250 tkr  

• Minskade intäkter EKB (IFO) 1 300 tkr  

• Ökad lokalhyra (Sophies) 370 tkr 

• Ökade kostnader vaktmästeri 230 tkr 

• Minskade placeringskostnader IFO 370 tkr 

• Minskade kostnader ekonomiskt bistånd IFO 1 000 tkr (sparbeting) 

• Ökade transportkostnader LSS 260 tkr 

• Minskade kostnader placeringar LSS 1 000 tkr 

• Omfördelning av personal LSS. Från Servicebostad till Daglig 

verksamhet 2 årsarbetare 

 

 

 

 



Ockelbo kommun 
Datum 

2020-12-14 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Övrigt att beakta; 

• Fortsatt budgeterat medel för utökat samarbete AME 1300 tkr 

• Ej medfinansiering ungdomskonsulent 2022 190 tkr 

• Fortsatt satsning på förebyggande arbete IFO  

(samarbete IFO/Boendestöd/Handläggarenheten)1 Boendestödjare 

700 tkr. Finansieras av statliga bidrag 

 

 

                        

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Enhetscheferna 



Socialnämnden 



SOCIALNÄMNDEN

Driftsbudget 2022

Intäkter Kostnader 2022

Totalt -13 044 168 111 155 067

Netto per verksamhet

10 NÄMND- O STYRELSEVERKSAMHET 432 432

31 KONSUMENTRÅDGIVNING 200 200

35 ALKOHOLPRÖVNING -72 72 0

71 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG -1 673 31 972 30 299

72 FAMILJERÄTT 301 301

77 VÅRD OCH OMSORG -11 299 135 134 123 835



SOCIALNÄMNDEN

Driftsbudget 2022

Intäkter Kostnader Netto 2022

Totalt -13 044 168 111 155 067

40000 SOCIALCHEF
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

10400 SOCIALNÄMND 432 432

71230 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 25 25

77510 GEMENSAMMA KOSTNADER 3 001 3 001

77511 IT-SOCIALNÄMNDEN 9 9

77570 ADMINISTRATION 0 0 0

Summa 0 3 467 3 467

40100 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

31300 KONSUMENTRÅDGIVNING 200 200

35100 ALKHOHOLLAG -72 72 0

71010 IFO-ENHETEN 9 883 9 883

71110 INSTITUTIONSVÅRD BARN O UNGA -131 2 180 2 049

71130 FAMILJEHEMSVÅRD BARN O UNGA -144 3 795 3 651

71131 FAMILJEHEMSVÅRD EKB -57 950 893

71140 INSATSER BARN O UNGA -24 677 653

71150 ÖPPENVÅRD BARN O UNGA 1 207 1 207

71160 ÖPPENVÅRD EKB -957 0 -957

71310 INSTITUTIONSVÅRD VUXNA -171 2 850 2 679

71320 INSATSER VUXNA -129 2 657 2 528

71330 ÖPPENVÅRD VUXNA 1 603 1 603

71410 EKONOMISKT BISTÅND -60 6 145 6 085

72100 FAMILJERÄTT 301 301

Summa -1 745 32 520 30 775

40200 SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

77111 VERKSAMHET -7 380 17 113 9 733

Summa -7 380 17 113 9 733

40210 BYSJÖSTRAND 1
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

77110 PERSONAL 12 845 12 845

Summa 0 12 845 12 845

40220 BYSJÖSTRAND 2
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

77110 PERSONAL 12 330 12 330

77135 DAGVERKSAMHET DEMENS 327 327

Summa 0 12 657 12 657

40230 BYSJÖSTRAND 3

Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022



SOCIALNÄMNDEN

Driftsbudget 2022

77110 PERSONAL 6 688 6 688

77130 TERAPIVERKSAMHET 286 286

77140 ADMINISTRATION 925 925

77150 NATT 5 939 5 939

Summa 0 13 838 13 838



SOCIALNÄMNDEN

Driftsbudget 2022

40400 LSS/SOCIALPSYKIATRI
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

77320 KONTAKTPERSON SOL 155 155

77810 GEMENSAMMA KOSTNADER LSS 3 424 3 424

77820 PERSONLIG ASSISTANS SFB 0 6 879 6 879

77830 PERSONLIG ASSISTANS LSS 763 763

77841 GRUPPBOSTAD GÄRDESVÄGEN -497 4 910 4 413

77843 BOENDE SÄRSKILD SERVICE BARN -248 2 670 2 422

77844 BOENDE SÄRSKILD SERVICE VUXEN -222 2 232 2 010

77848 SERVICEBOSTAD LSS -220 4 765 4 545

77850 KONTAKTPERSON LSS 540 540

77851 KONTAKTFAMILJ LSS 71 71

77852 LEDSAGARSERVICE LSS 70 70

77853 AVLÖSARSERVICE LSS 0 0

77854 KORTTIDSTILLSYN ÖVER 12 ÅR 0 0

77855 KORTTIDSVISTELSE BARN O UNGA -5 462 457

77891 DAGLIG VERKSAMHET -67 4 102 4 035

77940 BOENDESTÖD 2 883 2 883

Summa -1 259 33 926 32 667

40500 HEMSJUKVÅRD
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

77710 PERSONAL 7 766 7 766

77720 VERKSAMHET -120 2 677 2 557

77760 REHABILITERING 2 396 2 396

Summa -120 12 839 12 719

40800 HEMTJÄNST
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

77310 PERSONAL 15 112 15 112

77311 VERKSAMHET -1 080 4 754 3 674

77350 NATT 2 294 2 294

77360 TRYGGHETSBOENDE -80 1 517 1 437

77370 MATSERVICE -910 950 40

77390 FORDON 1 340 1 340

77420 TRYGGHETSTELEFON -470 240 -230

77430 ANHÖRIGSTÖD 0 0

Summa -2 540 26 207 23 667

40900 HANDLÄGGARENHET
Verksamhet Text Intäkter Kostnader Netto 2022

77210 HANDLÄGGARENHETEN 2 699 2 699

Summa 0 2 699 2 699



SOCIALNÄMNDEN

Investeringsbudget 2022

Netto 2022

Totalt 300

SOCIALCHEF
Text

INVENTARIER SOCIALNÄMND 300

Summa 300



SOCIALNÄMNDEN

Personal 2022

Antal ÅA          
2022

Antal ÅA          
2021

Totalt 175,73 173,39

40000 Socialchef
77570 ADMINISTRATION 12,5 11,00

40100 Individ och familjeomsorg
71010 IFO-ENHETEN 11,8 10,80
71150 BARN O UNGA 2 2,00
71330 VUXNA 1 1,00

40210 Särskilt boende Bysjöstrand
77111 VERKSAMHET 23 0,00

40220 Bysjöstrand 1
77110 PERSONAL 22,7 26,60
77135 DAGVÅRD DEMENS 0,75 0,75

40230 Bysjöstrand 2
77110 PERSONAL 8,5 27,40
77130 TERAPI 0,75 0,50
77140 ADMINISTRATION 2,8 3,00
77150 SÄBO NATT 10,3 10,30

40400 LSS/Socialpsykiatri
77810 GEMENSAMMA KOSTNADER LSS 2 1,20
77820 PERSONLIG ASSISTANS SFB 0 5,17
77830 PERSONLIG ASSISTANS LSS 0,92 0,92
77841 GRUPPBOSTAD 7,25 7,25
77848 SERVICEBOSTAD 7,25 7,25
77856 KORTTIDSVISTELSE VUXEN 0
77891 DAGLIG VERKSAMHET 6,17 4,17
77940 BOENDESTÖD 4,75 4,75

40500 Hemsjukvård
77710 PERSONAL 10,34 10,68
77711 VERKSAMHET 1,00 1,00
77760 REHABILITERING 2,80 2,50

40800 Hemtjänst
77310 PERSONAL 25,90 23,90
77311 VERKSAMHET 2,75 2,75
77350 NATT 3,96 3,96
77360 TRYGGHETSBOENDE 1,54 1,54
77420 TRYGGHETSTELEFON 0,00 0,00

40900 Handläggarenhet
77210 HANDLÄGGARENHET 3,00 3,00



BESLUTSATTESTANTER 2022

Ansvar Verksamhet Attestant Ersättare

4***** Johan Callenmark Joachim Krüger

Gunilla Larsson

40000 10400 Johan Callenmark Annica Sjödin

40100 Nedzad Lujinovic Sofia Lindstrand

40200 Johanna Ledin Åberg Ann-Louise Ekström

Malin Åstrand

40210 Malin Åstrand Ann-Louise Ekström

Johanna Ledin Åberg

40220 Johanna Ledin Åberg Malin Åstrand

Ann-Louise Ekström

40230 Ann-Louise Ekström
Malin Åstrand        
Johanna Ledin Åberg

40400 Anna-Lena Bergman Linda Danbrink

40500 Britt Aspgren Johanna Norberg Asplund

40800 Ola Hålén Matilda Hålén

40900 Johanna Stålberg Johan Callenmark

ANSVAR OCH VERKSAMHET enligt förvaltningsbudget



 

 

 
 
 
Callenmark Johan, 0297-555 77 
johan.callenmark@ockelbo.se 
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 Socialnämnden 

 

Internkontrollplan 2022 

Förslag till beslut 

Upprättat förslag till internkontrollplan för 2022 godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till internkontrollplan för 2022 har tagits fram. Där föreslås att 

internkontroll, likt 2021, skall utföras halvårsvis. Ett av målen inom IFO, 

”kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dagar samt att 

utredningstiden inte överskrider 4 månader” föreslås tas bort. Ersätts av ett 

annat mål inom IFO - ”kontroll att barn och unga som är placerade i 

familjehem har haft samtal med socialsekreterare vid minst 4 tillfällen/år”.  

                    

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2022.                         

Ärendet 

Varje nämnd inom Ockelbo kommun har att varje år anta en särskild plan för 

uppföljning av den interna kontrollen. 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Enhetscheferna 



 

 

SOCIALNÄMNDEN – INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2022 

  

Rutin Kontrollmål 
Ansvarig för 
kontroll  

Kontrollmetod  Rapport till Rapportering 

Kontroll av 

handläggarnas 

utredningar 

Kontroll att det finns mål 

enligt IBIC 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 

genom stickprov 

Socialnämnden Halvårsvis 

Momshantering Kontroll av redovisning av 

och återsökning moms. 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

genomförandeplaner 

Kontroll att brukare varit 

delaktig i upprättande av 

genomförandeplan vid 

Bysjöstrand, hemtjänsten 

och LSS/Socialpsykiatri 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis  

Samtliga planer 

kontrolleras 

  

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av nattfasta vid 

Bysjöstrand  

Kontroll att boende som 

samtycker till mätning inte 

har en ofrivillig nattfasta 

som överstiger 11 timmar 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis  Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

hygienföreskrifter 

Efterföljande av gällande 

basala hygienföreskrifter 

inom vård och omsorg 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 

genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis  

Kontroll av avtalstrohet Inför alla inköp följer vi 

upprättade avtal 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 

genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis 



 

 

Kontroll av 

verkställighet 

Kontroll att insatser i 

verkställigheten 

överensstämmer med 

aktuella beslutade insatser 

inom hemtjänst och 

boendestöd 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 

genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av samtal med 

barn och unga 

Kontroll att barn och unga 

som är placerade i 

familjehem har haft samtal 

med socialsekreterare vid 

minst 4 tillfällen/år 

 

 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

läkemedelsgenomgångar 

Läkemedelskontroll 

hemsjukvård och 

kommunens boendeformer 

Förvaltningschef Kontroll hur många 

läkemedelsgenomgångar 

som gjorts vid varje halvår 

Socialnämnden Halvårsvis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Callenmark, Johan 0297-555 77 
johan.callenmark@ockelbo.se 
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 Socialnämnden 

 

Verksamhetsmål för enheter inom SN 2022 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner de mål som föreslås.   

                     

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsmål för 2022 har utarbetats vid respektive 

verksamhet utifrån Socialnämndens mätbara mål och kommunens 

övergripande mål. Målen har stämts av tvärfunktionellt för att få en lärande 

organisation.  

Socialnämnden ska godkänna de verksamhetsmål som framtagits invid; 

Individ och familjeomsorg, SÄBO, Hemtjänst, Hemsjukvården, LSS & 

Socialpsykiatri samt Handläggarenheten.              

Beslutsunderlag 

Bilagor från enheterna inom Socialförvaltningen.                     

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen. 
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LSS OCH SOCIALPSYKIATRINS MÅL 2022 
 

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 Aktivitet/Utfall 

 

Ökad delaktighet för brukare/klienter 

 Varje enhet skall ge-

nomföra minst EN bru-

karundersökning. Däref-

ter ta fram en handlings-

plan i syfte att analysera 

och utveckla verksam-

heten 

Brukarundersökning ge-

nomförs 1 gång per år. 

För att sedan analysera 

resultat och skapa hand-

lingsplan. 

Delaktig i upprättande av 

Genomförandeplan, vilket 

blir ett större självbestäm-

mande i den egna varda-

gen. Genomförandeplan 

mäts 2 gånger per år.  

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2022 genomföra 2 

Workshops kring Värde-

grunden. En av dessa 

skall vara riktad mot 

HBTQI 

 

 

LSS och Socialpsykiatri 

kommer tillsammans med 

äldreomsorgens verksam-

heter genomföra 2 works-

hops kopplat till värde-

grund varav en kopplad till 

och HBTQI 1 dag kvartal 

2 och en kvartal 4. 
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

  

 

Underlätta och uppmuntra samtliga 

medarbetare till kompetensutveckling 

 

 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet, med 5%  

Uppmuntra och möjlig-

göra kompetensutveckl-

ing inom aktuellt verk-

samhetsområde för LSS 

och Socialpsykiatrins 

medarbetare.  

Vid rekrytering är kom-

petens meriterande.  

Förverkliga att all ordi-

narie personal inom Bo-

endestöd har genomfört 

utbildning i CM (arbets-

metod). I dagsläget be-

höver 1 person till den 

kompetensen. 2 perso-

ner kommer under året 

att genomgå utbildning i 

Lågaffektivt bemötande. 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2022 jämfört med 31/12 

2019 - kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall 2019 kort 8,89% 

Utfall 2019 lång 43% 

 

 

 

 

2. Varje enhet skall efter 

genomförd medarbetar-

undersökning ta fram en 

handlingsplan i syfte att 

1.Lyfta personalgrup-

perna. Fortlöpande 

fånga upp personal som 

har sjukfrånvaro. Vara 

lyhörd och se behoven i 

personalgrupperna och 

genomföra de åtgärder 

som behövs. Uppmuntra 

varandra till fysisk aktivi-

tet och att använda sig 

av friskvårdspengen.  

 

2.Efter genomförd med-

arbetarundersökning ta 

fram en handlingsplan 

som följs upp under 

kvartal 3 i syfte att för-

bättra och utveckla 
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förbättra & utveckla verk-

samheten 

verksamheten.  

 

 
 

 

 
 
Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom soci-

alförvaltningen under 

2022 

 

Införa digitala signerings-

listor i verksamheterna 

under kvartal 2. 

 

Införa tillsynskamera i det 

verksamheter där behov 

finns och det fungerar. 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Befintlig eller ny teknik 

skall fungera felfritt 

Köpa in nya mobiltelefo-

ner till personalen för att 

befintliga system ska fun-

gera. 

Vid upprättandet av ge-

nomförandeplaner upp-

märksamma behov av 

välfärdsteknik/digitala lös-

ningar/hjälpmedel. 

 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och da-
tor i sitt arbete  

Internutbilda och infor-
mera om användandet av 
datorer, system och tele-
foner i de verksamhetssy-
stem vi arbetar i. Medar-
betarna ska ha en kun-
skapsnivå som krävs för 
att kunna sköta det dag-
liga arbetet i det system 
respektive verksamhet 
kräver.   
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Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minska klimatpåverkan 

1.Under 2022 initiera 
minst ett ”nytt” samar-
bete inom förvaltningen 
och/eller med andra 
verksamheter inom 
kommunen 

 

 
 

 

 

 

 

2.Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan 

1. Verka för ett mer sam-
arbete mellan chefer inom 
socialförvaltningen, vilket 
ger möjlighet till att stärka, 
förbättra och utveckla ar-
betet i verksamheterna.  
Detta sker fortlöpande un-
der året bland annat via 
arbetsgruppen Lokal Lo-
kal. Fortsätta delta i pro-
jektet ”Ett hållbart arbets-
liv” tillsammans med AME 
och IFO.  
Fortsätta och även ut-
veckla samarbetet mellan 
Boendestöd och IFO.  
 
2.Att storhandla matvaror 
online lokalt på orten le-
der till mindre utsläpp. 
 

 
 
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2022 dela 
med sig av goda exem-
pel i media. 

 
Varje verksamhet ska 1 
gång per år ”hålla i” kom-
munens ”Instagramvecka” 
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS MÄTBARA MÅL 2022 
 

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 Aktivitet/Utfall 

 

Ökad delaktighet för brukare/klienter 

 Varje enhet skall ge-

nomföra minst EN bru-

karundersökning. Däref-

ter ta fram en handlings-

plan i syfte att analysera 

och utveckla verksam-

heten 

 Upprätta handlingsplan 

efter genomförd brukarun-

dersökning 

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2022 genomföra 2 

Workshops kring Värde-

grunden. En av dessa 

skall vara riktad mot 

HBTQ 

 

 

Att tillsammans med 

handläggarenheten ge-

nomföra workshops i frå-

gor kring värdegrunden 

där en av dessa skall ha 

inriktning mot HBTQ 
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

 Underlätta och uppmuntra samtliga 

medarbetare till kompetensutveckling 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet, med 5%  

Att medarbetare utbildas 

i Samtal om våld (mot 

våldsutövare), Freda 

kortfrågor, SIP. 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

Minska sjukfrånvaron   

2022 jämfört med 31/12 

2019 - kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall 2019 kort 8,89% 

Utfall 2019 lång 43% 

 

Varje enhet skall efter ge-

nomförd medarbetarun-

dersökning ta fram en 

handlingsplan i syfte att 

förbättra & utveckla verk-

samheten 

Skapa mötesforum för 

medarbetarna att prata 

av sig/checka ut innan 

man går hem för 

veckan. 

 

 

Att göra en handlings-

plan utifrån medarbetar-

undersökningen. 
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom soci-

alförvaltningen under 

2022 

 

Införa minst en ny tek-

nik/metod exempelvis 

bildstöd, sms-påminnelse 

och/eller e-ansökan om 

försörjningsstöd, plane-

ringsverktyg för att kunna  

tydliggöra för klienten vad 

man ska prata om vid 

samtalen 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Befintlig eller ny teknik 

skall fungera felfritt 

Införa minst en ny tek-

nik/metod som underlättar 

bedömningsarbetet exem-

pelvis applikation ” Hur är 

det” som används i samtal 

med barn 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och da-
tor i sitt arbete  

Skapa rutin för införskaff-
ning, installation av ny te-
lefon och hantering av te-
lefon vid avslut av anställ-
ning 

Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

Under 2022 initiera 
minst ett ”nytt” samar-
bete inom förvaltningen 
och/eller med andra 
verksamheter inom 
kommunen 

Att inleda samarbete med 
närliggande kommun/er 
gällande öppenvårdsin-
satser för personer med 
riskbruk, missbruk och el-
ler beroende 
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Minska klimatpåverkan 

 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan 

 

1.Minska vattenanvänd-
ning och kaffesvinn ge-
nom inköp av kaffemaskin 

2.Alltid överväga möjlig-
heten till digitala möten för 
att minska resor. 

 

 
 
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2022 dela 
med sig av goda exem-
pel i media. 

 

Vid minst fyra tillfällen un-
der 2022 skall IFO dela 
information i media från 
exempelvis brukarunder-
sökningar, enkäter, grupp-
verksamheter 
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HEMTJÄNSTENS MÄTBARA MÅL 2022 
 

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 Aktivitet/Utfall 

 

Ökad delaktighet för brukare/klienter 

 Varje enhet skall ge-

nomföra minst EN bru-

karundersökning. Däref-

ter ta fram en handlings-

plan i syfte att analysera 

och utveckla verksam-

heten 

Aktivitet: Genomföra en 
brukarundersökning för att 
undersöka brukarnas upp-
levelse av hemtjänsten.  
När mäta: Under våren 
2022.  
Hur mäta: Använda oss 
av Socialstyrelsens bru-
karenkät och av resulta-
ten skapa handlingsplan.  
Ansvarig: Enhetschef 
och bitr. enhetschef  

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2022 genomföra 2 

Workshops kring Värde-

grunden. En av dessa 

skall vara riktad mot 

HBTQ 

 

 

Aktivitet: Hemtjänsten 

ska för att aktualisera vär-

degrunden vidare ut-

veckla arbetssättet IBIC, 

god omsorg av personer 

med demenssjukdom 

samt HBTQ-frågor.  

När mäta: Workshop vid 

minst 2 tillfällen under 

2022 samt vid ordinarie 

arbetsplatsträffar. 

Hur mäta: Medvetande-

göra grunden till varför vi 

arbetar med IBIC, utveck-

lande av god omsorg för 

personer med demens-

sjukdom samt HBTQ-frå-

gor och hur dessa hör 

ihop med Socialförvalt-

ningens värdegrund. 

Ansvarig: All personal 

inom hemtjänsten. En-

hetschef och bitr. 
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enhetschef har övergri-

pande ansvar.  

 
 
Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

  

 

Underlätta och uppmuntra samtliga 

medarbetare till kompetensutveckling 

 

 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet, med 5%  

Aktivitet: Uppmuntra 
och möjliggöra kompe-
tensutveckling för hem-
tjänstens medarbetare 
genom bland annat ut-
bildningen ”Stjärnmärkt 
som fokuserar på god 
omsorg av personer 
med demenssjukdom. 
Uppmuntra outbildad 
personal att genomföra 
undersköterskeutbild-
ning. Vid rekrytering 
ange specifik kompe-
tens som krav. 
När mäta: Kontinuerligt 
under hela året.  
Hur mäta: Informera om 
formella utbildningar. In-
formera och utbilda vid 
arbetsplatsträffar alt. An-
nan specifik avsatt tid. 
Anpassa arbetsschema 
för att kunna kombinera 
arbete och studier.  
Ansvarig: Enhetschef, 
bitr. enhetschef 

. 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

1.Minska sjukfrånvaron   

2022 jämfört med 31/12 

2019 - kort 2 %, lång 10 % 

Aktivitet: Kartlägga ar-
betsmiljön utifrån OSA 
och därefter planera in 
utbildning för den 
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Utfall 2019 kort 8,89% 

Utfall 2019 lång 43% 

 

2. Varje enhet skall efter 

genomförd medarbetar-

undersökning ta fram en 

handlingsplan i syfte att 

förbättra & utveckla verk-

samheten 

kompetens som saknas 
samt minska kort- och 
långtidssjukfrånvaro. 
Anlita Alamanco som 
stödfunktion rörande ar-
betet kring ”Heltid som 
norm”. 
När mäta: Fortlöpande 
under 2022. 
Hur mäta: Dagligen 
fånga upp behoven i 
verksamheten. Genom-
föra de åtgärder som 
behövs i verksamheten. 
Ansvarig: All personal 
på Hemtjänsten, enhets-
chef och biträdande en-
hetschef har övergri-
pande ansvar. 

  

 

 
 
Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom soci-

alförvaltningen under 

2022 

 

Aktivitet: Initiera till Ock-
elbos ICA-handlare att 
möjliggöra för Hemtjäns-
tens brukare att handla 
via internet samt införa ett 
nytt digitalt låssystem. Un-
dersöka möjligheterna 
kring digital tillsyn via vi-
deokamera.  
När mäta: Samverkan 
med näringsidkare ska 
ske under kvartal 1–2, 
2022. 
Hur mäta: Samverka med 
kommunens näringsid-
kare. Implementera och 
installera ett nytt digitalt 
låssystem.  
Ansvarig: Enhetschef 
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och bitr. enhetschef till-
sammans med alla med-
arbetare på Hemtjänsten. 

 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Befintlig eller ny teknik 

skall fungera felfritt 

Aktivitet: Byta till digitalt 
låssystem samt imple-
menterande av nytt plane-
ringssystem via Timecare.  
När mäta: Nytt låssystem 
samt planeringssystem in-
stalleras under kvartal 1, 
2022, sedan kontinuerligt 
installera vid nya brukare. 
Hur mäta: Implementera 
vårt nya låssystem samt 
planeringssystem som 
ska integreras med de 
verksamhetssystem som 
erhålls. 
Ansvarig: Enhetschef 
och bitr. enhetschef till-
sammans med alla med-
arbetare på Hemtjänsten i 
Samverkan med IT-sam-
ordnare och systemut-
vecklare. 

 

 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och da-
tor i sitt arbete  

Aktivitet: Internutbilda 
och informera om använ-
dandet av dator och tele-
fon i de verksamhetssy-
stem vi arbetar i. 
När mäta: Fortlöpande 
under hela 2022. 
Hur mäta: I den dagliga 
planeringen, möjliggöra 
för alla medarbetare att ta 
till sig den information 
som vi ger och träna på 
att arbeta i systemen. 
Bland annat genom den 
vardagliga dokumentat-
ionen och skriva genom-
förandeplaner. 
Ansvarig: Enhetschef 
och bitr. enhetschef till-
sammans med alla med-
arbetare på Hemtjänsten. 
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Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

 

Minska klimatpåverkan 

Under 2022 initiera 
minst ett ”nytt” samar-
bete inom förvaltningen 
och/eller med andra 
verksamheter inom 
kommunen 

 

 
 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan 

Aktivitet: Upprätta tydli-
gare riktlinjer för samar-
bete mellan hemsjukvård 
och hälsocentral samt 
leva upp till riktlinjerna. 
Stärka samarbetet med 
övriga verksamheter inom 
kommunen. Initiera sam-
arbete med Ugglebo arbe-
tarförening gällande möj-
lighet för digitala inköp. 
När mäta: Löpande under 
året, riktlinjer ska upprät-
tas under kvartal 1 och 2, 
2022. Samarbetet med 
Ugglebo arbetarförening 
ska starta under året. 
Hur mäta: Fortsätta arbe-
tet med att utveckla sam-
arbetet genom dialog och 
nya- och eller reviderade 
riktlinjer. Implementera ett 
sårvårdsteam, palliativt 
team samt stjärnmärka 
hemtjänstens verksamhet 
för att upprätthålla en god 
omsorg av personer med 
demenssjukdom. 
Samarbetet med Ugglebo 
arbetarförening ska ske 
genom dialog och besk-
riva Hemtjänstens behov. 
Ansvarig: Enhetschef, bi-
trädande enhetschef till-
sammans med samver-
kade aktörer och all per-
sonal på Hemtjänsten. 
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Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2022 dela 
med sig av goda exem-
pel i media. 

Aktivitet: Informera om 
hemtjänstens och trygg-
hetsboendets verksam-
heter. 
När mäta: Kontinuerligt 
under året. 
Hur mäta: Delta på ar-
betsmarknadsdagar, delta 
på framtidsdagar på sko-
lor i kommunen. Studiebe-
sök till andra verksam-
heter. Arbeta med att nå 
hemtjänstens interna vis-
ion – Sveriges bästa hem-
tjänst. 
Ansvarig: Enhetschef, 
bitr. enhetschef tillsam-
mans med all personal 
som arbetar på Hemtjäns-
ten. 
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HEMSJUKVÅRDENS MÄTBARA MÅL 2022 VERSION 2 
 

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 Aktivitet/Utfall 

Ökad delaktighet för brukare/klienter  Varje enhet skall ge-

nomföra minst EN bru-

karundersökning. Däref-

ter ta fram en handlings-

plan i syfte att analysera 

och utveckla verksam-

heten 

 

 

Hemsjukvården tar del 

av utfallet från 

SÄBO/HTJ/samt 

LSS/SOL undersök-

ningar. 

Svårt för brukaren att 

avgöra vem som kom-

mer från Hemsjukvår-

den. 

Få brukare har endast 

Hemsjukvård utan oftast 

i kombination med 

andra insatser. 

 

 

 

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2022 genomföra 2 

Workshops kring Värde-

grunden. En av dessa 

skall vara riktad mot 

HBTQ 

 

 

 

Planerar in ett tillfälle 

våren-22 och ett tillfälle 

hösten-22. 
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

 Underlätta och uppmuntra samtliga 

medarbetare till kompetensutveckling 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet, med 5%  

Pågår Högskoleutbild-

ning samt andra ut-

bildningar utifrån de 

olika legitimationerna.  

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2022 jämfört med 31/12 

2019 - kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall 2019 kort 8,89% 

Utfall 2019 lång 43% 

 

2. Varje enhet skall efter 

genomförd medarbetar-

undersökning ta fram en 

handlingsplan i syfte att 

förbättra & utveckla verk-

samheten 

Fortsatt behov av nya 

lokaler utifrån verk-

samhetens uppdrag.  

Fortsatt behov av 

verksamhetsstöd/assi-

stent. 

HSV sjukfrånvaro lig-

ger ständigt lågt.  

Under pandemin 3,4 % 

och året innan 2,45 %. 

Det är ej rimligt att 

minska dessa siffror 

ytterligare och Hem-

sjukvården har ingen 

långtidssjukfrånvaro. 
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom soci-

alförvaltningen under 

2022 

 

Följer SN – troligtvis nå-

gon form av tillsyn via 

kamera 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Befintlig eller ny teknik 

skall fungera felfritt 

Pågår (Signerings ap-

par) 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och da-
tor i sitt arbete  

Klart 

Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

 

 

Minska klimatpåverkan 

Under 2022 initiera 
minst ett ”nytt” samar-
bete inom förvaltningen 
och/eller med andra 
verksamheter inom 
kommunen 
 
 

 

 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan 

Pågår.  Ett ex är utbild-
ning av och överförande 
av viss enklare sjukvård 
till Hemtjänsten. Tex 
sårvård, omläggning etc 

Ett annat exempel är ett 
utökat samarbete med 
skol SSK 

 

Pågår (Körschema för 
bilarna)  

Digital Signeringslistor 

(Minskad bilkörning och 
minskad pappers förbr.)  
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Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

 

 

 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2022 dela 
med sig av goda exem-
pel i media. 

Pågår (deltar på kom-
munens instagram)  
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HANDLÄGGARENHETENS MÄTBARA MÅL 2022 
 

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 Aktivitet/Utfall 

 

Ökad delaktighet för brukare/klienter 

 Varje enhet skall ge-

nomföra minst EN bru-

karundersökning. Däref-

ter ta fram en handlings-

plan i syfte att analysera 

och utveckla verksam-

heten 

Skapa en enkät för att un-

dersöka brukarnas upple-

velse av handläggaren-

heten. För att sedan ana-

lysera resultat och skapa 

handlingsplan. 

I handlingsplan tas även 

med om det är frågeställ-

ningar i öppna jämförelser 

som är betydande för 

handläggarenheten.   

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2022 genomföra 2 

Workshops kring Värde-

grunden. En av dessa 

skall vara riktad mot 

HBTQ 

 

 

Handläggarenheten kom-

mer tillsammans med IFO 

genomföra 2 workshops 

kopplat till värdegrund 

varav en kopplad till och 

HBTQ. 1 dag kvartal 2 

och en kvartal 4. 
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

  

 

Underlätta och uppmuntra samtliga 

medarbetare till kompetensutveckling 

 

 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet, med 5%  

Skapa möjlighet för att 

kunna kompetensut-

veckla sig utan att verk-

samheten drabbas. 

Finna 1 vikarie som kan 

täcka vid semestrar, ut-

bildning och längre sjuk-

dom. 

Varje handläggare tar 

ansvar för att dela med 

sig av sin utbildning och 

den kompetens som de 

fått vid tillfället/tillfällena. 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2022 jämfört med 31/12 

2019 - kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall 2019 kort 8,89% 

Utfall 2019 lång 43% 

 

2. Varje enhet skall efter 

genomförd medarbetar-

undersökning ta fram en 

handlingsplan i syfte att 

förbättra & utveckla verk-

samheten 

1.Anskaffa vikarie som 

kan täcka vid semestrar, 

sjukdom och annan nöd-

vändig verksamhet.  

 

 

2.Ta fram en gemensam 

handlingsplan som följs 

upp under kvartal 3 för 

åtgärder.  
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom soci-

alförvaltningen under 

2022 

 

Inför e-beslut som under-

lättar beräkning av assi-

stanstimmar vid ansökan 

av personlig assistans.   

Beräkna vara infört under 

första kvartalet.  

 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Befintlig eller ny teknik 

skall fungera felfritt 

Fortsätta arbetet med att 

telefoner och dator ska 

fungera felfritt. Under 

2022 ska möjligheten att 

kunna koppla sin telefon 

utan strul fungera.  

 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och da-
tor i sitt arbete  

Målet uppfyllt. 

Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

 

Minska klimatpåverkan 

Under 2022 initiera 
minst ett ”nytt” samar-
bete inom förvaltningen 
och/eller med andra 
verksamheter inom 
kommunen 

 

 
 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som 

Upprätthålla och utveckla 
samarbetet med IFO gäl-
lande insatser och bru-
kare.  

 

Återfå samarbetet mellan 
ekonomi och handlägga-
renheten gällande sjuklö-
nehantering.  
Där ekonomi återtar delar 
av sjuklön som de hade ti-
digare.  
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leder till minskad klimat-
påverkan 

Fortsätta genomföra vård-
planeringar vid utskrivning 
från sjukhus digitalt, där 
det är möjligt, för att 
minska resor och öka ef-
fektivitet i arbetet. 

 
 
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2022 dela 
med sig av goda exem-
pel i media. 

Vid genomförandet av 
ovanstående workshops 
bjuder vi in kommunens 
kommunikatör för att do-
kumentera och lägga upp 
i sociala medier.  
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MÄTBARA MÅL BYSJÖSTRAND 2022 
 

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 Aktivitet/Utfall 

 

Ökad delaktighet för brukare/klienter 

 Varje enhet skall ge-

nomföra minst EN bru-

karundersökning. Däref-

ter ta fram en handlings-

plan i syfte att analysera 

och utveckla verksam-

heten 

Göra ett utskick till samt-

liga brukare/anhöriga där 

de påminns om att svara 

på Socialstyrelsens enkät. 

Utifrån enkätsvar som 

publiceras i juni tas en 

handlingsplan fram under 

hösten. 

Slutföra demensutbild-

ningen Stjärnmärkt. 

Påbörja arbetet med bru-

karråd. 

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2022 genomföra 2 

Workshops kring Värde-

grunden. En av dessa 

skall vara riktad mot 

HBTQ 

 

 

Tillsammans med Ala-

manco fortsätta att arbeta 

med begreppet ”varför är 

vi på jobbet kopplat till 

kommunens värdegrund.  

Genomföra Socialstyrel-

sens utbildning ”Att synlig-

göra normer i socialtjäns-

ten – med ett hbtq-per-

spektiv. 
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Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera 
kompetens 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Underlätta och uppmuntra samtliga 

medarbetare till kompetensutveckling 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet, med 5%  

Uppmuntra samtliga 

medarbetare som inte 

har undersköterskeut-

bildning att söka utbild-

ning på Komvux via 

Äldreomsorgslyftet. 

Utveckla arbetet kring 

ombud. Arbetsbeskriv-

ningar för minst 50% av 

ombuden ska finnas 

upprättade 

Arbetsplatsen ska bli 

stjärnmärkt enligt 

Svenskt Demenscent-

rum. 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2022 jämfört med 31/12 

2019 - kort 2 %, lång 10 % 
Utfall 2019 kort 8,89% 

Utfall 2019 lång 43% 

2. Varje enhet skall efter 

genomförd medarbetar-

undersökning ta fram en 

handlingsplan i syfte att 

förbättra & utveckla verk-

samheten 

1. Arbeta fram hållbara 

scheman samt arbets-

sätt i samarbete med 

Alamanco. 

 

2. Efter genomförd med-

arbetarundersökning 

ska en handlingsplan 

tas fram i syfte att för-

bättra och utveckla verk-

samheten. 
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom soci-

alförvaltningen under 

2022 

 

Byta ut fysiska tillsynsbe-

sök till tillsynsbesök via 

trygghetskamera hos 

minst två brukare som be-

sväras av fysiska tillsyns-

besök 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Befintlig eller ny teknik 

skall fungera felfritt 

Utveckla/förbättra arbetet 

i planeringssystemet TES.  

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och da-
tor i sitt arbete  

Genomföra utbildningstill-
fällen utifrån medarbetar-
nas behov av utbildning i 
olika datorprogram. 

Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Stärka, förbättra och utveckla samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

 

 

Minska klimatpåverkan 

Under 2022 initiera 
minst ett ”nytt” samar-
bete inom förvaltningen 
och/eller med andra 
verksamheter inom 
kommunen 

 

 
 

 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan 

Regelbundna träffar ge-
nomförs för verksamheter 
inom vård- och omsorg 
(Lokal-lokal) två gånger i 
månaden. Deltagare från 
övriga verksamheter 
bjuds in vid behov. 

Samarbete med Komvux 
främst avseende använ-
dandet av vår utbildnings-
lokal.   

Vid upphandlingar som 
enheten deltar i ska kli-
matpåverkan tas i beakt-
ning, till exempel geogra-
fiskt avstånd gällande 
transporter.    

Tillgång till varmvatten är 
ett problem på 
Bysjöstrand, fortsätta ar-
betet med att hitta lös-
ningar mot detta. 
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Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2022 dela 
med sig av goda exem-
pel i media. 

Delta på arbetsmarknads-
dagar och framtidsdagar 
på skola i kommunen. 
 
Verksamheten har ansvar 
för kommunens Instag-
ramkonto en till två 
gånger under 2022.  
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