
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
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1(1) 

Datum 

2022-11-03 
 

  

 

  

 

Socialnämnden 

Plats: Kommunhuset, Stora Vänortsrummet 

Tid: Torsdag 10 november 2022 kl. 09:00 

 

Utses att justera:  

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut -  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 
 

Johan Callenmark  

4.  Redovisning av meddelanden 
 

Johan Callenmark  

5.  Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2022 
 

Johan Callenmark,  
Gunilla Larsson 

 

6.  Sammanträdesplan 2023 
 

Johan Callenmark  

7.  Socialnämndens mätbara mål 2023 
 

Johan Callenmark  

8.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

1. Rapportering – Resultat av granskning  
av dataskyddsarbete 2022 

2. Rapportering - Ej verkställda beslut 
kvartal 3, 2022 

3. Välfärdsstrategi 
4. Information – Covid -19 

 

 
 
Adrian Vinsa 
 
Johan Callenmark 
 
Johan Callenmark 
Johan Callenmark 

 

 
Anna Engblom 
ordförande 
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Datum 

2022-10-31 
Referens 

SOC 2022/00398  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Val av justerare 

Socialnämnden har att utse justerare till dagens sammanträde.                       
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Datum 

2022-10-31 
Referens 
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Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       

 

                         

                          

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-01 
Referens 

SOC 2022/00400  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 

 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 

 • Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-10-12.                      
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Referens 

SOC 2022/00412  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Gävle Tingsrätt  Dom Mål nr T 2418-21 

Högsta förvaltningsdomstolen Beslut Mål nr 4525-22                         
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Datum 

2022-11-01 
Referens 

SOC 2022/00416  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2022 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2022. 

                      

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Gunilla Larssons prognos.                          

 



2022  
Socialnämnden  månad 1-10

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos oktober oktober oktober

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 432 432 0 360 241 119
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 167 147 20
35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 -34 34
72 FAMILJERÄTT 301 301 0 251 224 27
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 25 25 0 21 12 9
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 958 958 0 798 590 208

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 883 9 883 0 8 236 7 155 1 081
711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 7 496 7 496 0 6 247 6 937 -690
713 INSATSER VUXNA 6 810 6 010 800 5 675 3 160 2 515
714 EKONOMISKT BISTÅND 6 085 6 085 0 5 071 5 038 33

Summa IFO 30 274 29 474 800 25 228 22 290 2 938

VÅRD OCH OMSORG
771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 49 073 48 573 500 40 894 41 099 -205
772 HANDLÄGGARENHETEN 2 699 2 699 0 2 249 2 355 -106
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 24 052 24 852 -800 20 043 21 688 -1 645
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -230 -230 0 -192 -174 -18
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 3 010 3 010 0 2 508 2 559 -51
777 HEMSJUKVÅRD 12 719 12 719 0 10 599 11 107 -508
778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 629 30 129 -500 24 691 25 010 -319
779 SOCIALPSYKIATRI 2 883 2 883 0 2 403 2 276 127

Summa VÅRD OCH OMSORG 123 835 124 635 -800 103 196 105 920 -2 724

Summa SN totalt 155 067 155 067 0 129 223 128 800 423

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2022-10-31 visar ett överskott om 423 tkr. Prognos för helår är en budget i balans.

IFO visar ett överskott mot budget om 2 938 tkr. Lägre kostnader  insatser vuxna. 1 070 tkr i statsbidrag är bokat i perioden.Prognos för 
helår är ett överskott mot budget om 800 tkr.

Säbo visar ett underskott om -205 tkr. Statsbidrag är bokat om 997 tkr i perioden. Högre personalkostnader. Prognos på helår är ett 
överskott om 500 tkr.

Hemtjänsten visar ett underskott om -1 645 tkr. Högre personalkostnader än budgeterat  Högre bränslekostnader och leasing .I 
perioden är 838 tkr bokat i statsbidrag.  Prognos för helår är ett underskott om -800 tkr.

Handläggarenheten visar ett underskott om -106 tkr. Konsult inhyrd i väntan på rekrytering. Statsbidrag är bokat med 365 tkr i perioden.

Hemsjukvården visar ett underskott mot budget om -508 tkr. Statsbidrag om 788 tkr ligger inräknat i resultatet. Höga kostnader för 
hyrsköterskor under sommaren. Förväntas hålla budget på helår.

LSS och Socialpsykiatrin visar ett underskott om -193 tkr. Ny brukare med en kostnad om 100 tkr/mån och två nya ligger för beslut. Höga 
sjuklönekostnader till privata assistansbolag. Statsbidrag om 921 tkr är bokat i perioden. Helårsprognos är ett underskott om -500 tkr.

Kostnad för projektavslut Treserva om ca 620 tkr väntas och är inräknat i utfallet.
Stimmulansmedel om 5 571 kr har bokats ut och förbättrat resultatet.
Sjuklöneersätting från FK är utbetalt med  1 078 tkr under perioden okt-21-mars-22 och är inräknat i utfallet.
Semesterlöneskulden ligger utanför utfallet, men följer den förväntade utvecklingen.
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 Till Socialnämnden 

 

Sammanträdesplan 2023 

Förslag till beslut 

Sammanträdesplan för 2023 godkänns.                       

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att fatta beslut om sammanträdesplan för 2023.                        

Ärendet 

Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträdesdag: torsdag* 

Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl. 09:00 i konferensrum Uret. 

Socialnämnden börjar sina sammanträden kl. 09.00 i Stora Vänortsrummet. 

Månad Arbetsutskott Socialnämnd 

Januari   

Februari 16/2 9/2 

 

Mars AU 23/3 + beredning  

April AU 20/4 5/4 

Maj AU + beredning 17/5  

Juni AU 21/6 (onsdag*) 1/6 

Juli   

Augusti AU 24/8  

September AU + beredning 7/9 21/9 

Oktober AU + beredning 12/10 26/10 

November AU + beredning 16/11 30/11 

December AU  14/12  

Johan Callenmark 

Förvaltningschef  



Ockelbo kommun 
Dat  Sid 

 

 

 



 

 

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

2022-11-02 
Referens 

 

  

 

 Socialnämnden 

 

Verksamhetsmål SN 2023 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslagna mål för 2023.   

                     

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsmål för 2023 har utarbetats av socialförvaltningens 

ledningsgrupp utifrån styrning/direktiv från socialnämnden, kommunens 

övergripande mål samt förvaltningens gemensamma handlingsplaner. 

Socialnämnden ska godkänna de verksamhetsmål som föreslagits.  

Beslutsunderlag 

Bilaga; Socialnämndens mätbara mål för 2023                   

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen. 
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2023 
 

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 Utfall 

Ökad delaktighet för brukare/klienter Varje enhet skall utifrån 

brukarundersökning 

2022 välja ut 2 områden 

att bibehålla/förstärka 

och 2 områden att för-

bättra. Handlingsplan 

ska upprättas 

  

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2023 genomföra 2 

Workshops kring värde-

grunden, personalpoli-

tiska programmet samt 

olika diskriminerings-

grunder 
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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 

Varje medarbetare skall ha adekvat 

kunskap och kompetens att utföra sitt 

uppdrag. Ledningen skall underlätta 

och uppmuntra varje medarbetare till  

kompetensutveckling 

Varje enhet skall under 

Q1 ta fram en kompetens-

utvecklingsplan samt på-

börja genomförandet av 

denna 

  

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2023 jämfört med 31/12 

2019, kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall  2019 kort    8,89% 

Mål     2023 kort    6,89 % 

 

Utfall  2019 lång   43% 

Mål     2023 lång   33% 

 

2. Varje enhet skall uti-

från framtagen handlings-

plan MAU arbeta kontinu-

erligt med denna i verk-

samheten  

 

3. Varje enhet skall under 

2023 implementera det 

systematiska arbetsmiljö-

arbetet i dagliga arbetet  
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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 välfärdstek-

nik skall införas inom 

socialförvaltningen un-

der 2023  

 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Varje enhet skall arbeta 

utifrån digitaliserings-

planen i syfte att ut-

veckla teknik som ger 

stöd och underlättar ar-

betet i verksamheten 

 

Utbilda i användandet av teknik 

  

IT-samordnare/System-
förvaltare utbildar/infor-
merar medarbetare/an-
vändare om användan-
det av tekniska/digitala 
arbetsverktyg minst 2 
ggr/år  

 

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 

Varje enhet skall under 
2023 utveckla/initiera 
nytt samarbete inom 
förvaltningen och/eller 
andra verksamheter in-
ternt/externt kommunen 
 

 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan inom ramen 
för miljöstrategiska pro-
grammet/kretsloppspla-
nen 
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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 2023 dela 
med sig av goda exem-
pel i media  

Förvaltningen skall i 
media åskådliggöra akti-
viteter/arbetet utifrån 
förvaltningsövergri-
pande handlingsplaner 
samt större förbättrings-
arbeten minst 2 ggr/år 
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Datum 
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SOC 2022/00422  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Rapporter/Information/Övriga frågor 

 

1. Rapportering – Resultat granskning av         Adrian Vinsa 

    dataskyddsarbete 2022       

2. Rapportering – Ej verkställda beslut                Johan Callenmark 

    kvartal 3, 2022 

3. Välfärdsstrategi          Johan Callenmark 

4. Information Covid -19                               Johan Callenmark 
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Välfärdsstrategi Gävleborg 

En strategi för att nå välfärdens långsiktiga mål 2030 

 

Nätverk Välfärd 

2022-03-03 
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En strategi för att nå välfärdens långsiktiga mål 

Tillsammans kan vi göra mer. Länets välfärdssystem - med utbildning, vård, omsorg, 

hälsofrämjande och förebyggande arbete – behöver utvecklas. De gemensamma 

utmaningarna kommande decennium handlar om demografiska förändringar med en ökad 

andel äldre och yngre, och en oförändrad andel i arbetsför ålder. För att välfärdsresurserna ska 

räcka till förändrade behov i länets befolkning, behöver vi arbeta på nya sätt i samverkan. 

Välfärdens tjänster behöver utvecklas för att passa våra invånares behov och preferenser. 

Digitaliseringens möjligheter behöver tas till vara för att använda resurserna i välfärden 

effektivt. 

Systemperspektivet på välfärden behöver stärkas, för att tydliggöra och prioritera vårt 

gemensamma uppdrag runt invånaren. Genom ändamålsenlig samverkan och nya välfärds-

tjänster har vi större möjligheter att nå välfärdens mål. Välfärdsstrategin tydliggör målbilden 

för samverkan inom hälsa, utbildning och jämlikhet, och fokuserar på god kvalitet som når 

alla invånare på lika villkor i hela länet. 

Syftet med välfärdsstrategin är att tydliggöra vårt gemensamma välfärdsuppdrag, och ge 

förutsättningar för att samordna kompetensen genom att sätta fokus på välfärdssystemet som 

helhet. Syftet är också att tydliggöra inriktning och struktur för välfärdsarbetet, och utgöra 

underlag för att kunna göra gemensamma prioriteringar. 

Strategin ska docka i redan pågående processer i samverkan och inom respektive organisation. 

Strategin ska säkerställa att ingen välfärdsfråga hamnar mellan stolarna. Den ska stärka 

styrkedjorna i redan pågående processer. Syftet är även att strategin ska tydliggöra de 

politiska prioriteringarna för samverkan inom välfärdsverksamheterna. 

 

Långsiktigt perspektiv till 2030 

Strategin är ett politiskt dokument som beslutas i Nätverk Välfärd efter beslut i berörda 

nämnder hos respektive huvudman. Den ska ge en långsiktig inriktning för samverkan och ska 

därför gälla till 2030. Efter beslut tar Länsledning Välfärd fram handlingsplaner med 

aktiviteter samt tillhörande indikatorer som sätts in i ett årshjul. Utifrån uppföljningen kan 

prioriteringar och mål justeras löpande vid behov.  

  

Grundläggande principer för samverkan i välfärdsarbetet 

Ett antal grundläggande principer ska vägleda samverkan mellan huvudmännen. 

Samverkansklimatet mellan region och kommuner är av särskild vikt för att nå våra gemen-

samma välfärdsmål. Regionen och kommunerna är varandras förutsättningar för att åstad-

komma insatser ur ett helhetsperspektiv för den enskilde invånaren. Samverkan förutsätter ett 

politiskt ledarskap hos varje organisation som genererar vilja, respekt och en generös 

inställning. Tillit och ett respektfullt bemötande, att informera varandra i god tid och att alltid 

anstränga sig för att hitta samverkanslösningar, ska vara vägledande i vår samverkan. 

Samverkan i ett komplext system som omfattar flera huvudmän behöver präglas av ett 

flexibelt arbetssätt där anpassning till ändrade förhållanden tillåts ske löpande, samtidigt som 

fokus alltjämt ligger på de långsiktiga målen. 
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Ett sådant agilt arbetssätt behöver prägla samverkan inom välfärden i länet (agilt från 

engelskans ’agile’ som betyder smidigt/följsamt, det vill säga att arbetssätt anpassas efter det 

som sker under arbetets gång och kan kräva en kombination av olika arbetssätt vid olika 

situationer). 

Gemensamt fokus ska vara på nyttan för dem vi är till för. Arbetet ska vara kunskaps-

baserat och vila på fakta och bästa tillgängliga kunskap. Även erfarenheter från brukare, 

patienter, elever och medborgare är viktig kunskap och ska ses som en resurs i utvecklings-

arbetet. Resurseffektivitet ska vara ett mål. 

Samtidigt behöver vi skapa förutsättningar i våra välfärdsverksamheter för att bejaka 

öppenhet och kreativitet och för att våga testa nya samverkanslösningar och nya arbetssätt. 

För det krävs ett modigt och nytänkande ledarskap som ger förutsättningar för en fokus-

förflyttning inom välfärden; från verksamhetsanpassade välfärdstjänster till individanpassade. 

Vi behöver skapa en arbetskultur i välfärden som ger förutsättningar för medarbetare att få 

testa nya lösningar utifrån medborgarens bästa istället för att fokusera på verksamhetsgränser. 

Slutligen behövs ett långsiktigt perspektiv i samverkan. Utifrån denna välfärdsstrategi bygger 

vi en hållbar välfärd för våra länsinvånare, som möter framtidens utmaningar och även har en 

beredskap för att ställa om när omvärlden förändras. 

 

Målet är förbättrad folkhälsa 

Det övergripande målet med välfärdsarbetet är förbättrad folkhälsa. För att åstadkomma det 

baseras välfärdsstrategin på tre målområden inom Agenda 2030. På så vis ska välfärds-

strategin också bidra till en hållbar värld, främst genom att bidra till social hållbarhet. De tre 

områdena är: 

 Hälsa och välbefinnande 

 God utbildning för alla 

 Minskad ojämlikhet 

 

Hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 

Målet är ”God hälsa och välbefinnande. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande 

för alla i alla åldrar” God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att 

nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Delmålen fokuserar på att höja 

livslängden, tillgång till hälso- och sjukvård och att satsa på förebyggande insatser. 

 

God utbildning för alla i Agenda 2030 

Målet är ”God utbildning för alla. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” Utbildning är en grundläggande mänsklig 

rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste 

grunderna för välstånd och hälsa. Delmålen fokuserar på tillgång till utbildning under hela 

livet, kunskaper och färdigheter och ett jämlikt utbildningssystem.  

 

 



4 
 

Minskad ojämlikhet i Agenda 2030 

Målet är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Grunden för ett hållbart samhälle är 

en rättvis fördelning av resurser och inflytande (ekonomiskt, socialt och politiskt). Ett jämlikt 

samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till 

exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Jämlikhet minskar risken för 

konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. 

 

Nationella, regionala och lokala strategier 

Välfärdsstrategin utgår från tre målområden i Agenda 2030, men den fyller också en funktion 

i RUS för att bidra till social hållbarhet, och den bygger på samverkan mellan huvudmännen. 

Välfärdsstrategin ersätter de tidigare måldokumenten Gemensamma utgångspunkter. 

Kunskapsunderlag som är användbara i förverkligandet av välfärdsstrategin är Program för 

jämlik hälsa och Jämlikhetsutredningen. Handlingsplanerna ska anknyta till Strategi för 

hälsa. Lokala strategier och planer för välfärden finns i respektive organisation i region och 

kommuner, och i möjligaste mån ska välfärdsstrategin knytas samman med lokala befintliga 

strategier och mål för välfärden, så att den långsiktiga inriktningen för välfärden går åt samma 

håll nationellt, regionalt och lokalt. 

 

 

Tyngdpunkt på arbete uppströms 

I arbetet med att förverkliga välfärdsstrategin och nå de prioriterade målen behöver tyngd-

punkten i handlingsplaner och aktiviteter ligga uppströms. Med det menas att arbetet ska utgå 

från kunskap om orsakskedjan bakom vad som skapar ohälsa och hälsa i en befolkning, det 

vill säga de bestämningsfaktorer som påverkar hälsa. Dessa finns beskrivna i de åtta 

nationella målområdena för en bättre folkhälsa. Där finns också en beskrivning av vilka 

åtgärder som påverkar hälsan mest. Väl avvägda prioriteringar behövs gällande vilka 

aktiviteter som är mest angelägna för att förändra resultatet av välfärdsarbetet i länet. I 

handlingsplaner och aktiviteter ska tyngdpunkten ligga på bestämningsfaktorerna för hälsa, 

och insatser ska framförallt genomföras där. Fokus på livsvillkor ska vara vägledande i 

samverkan mellan organisationer och verksamheter utifrån välfärdsstrategins mål. 

 

 

Strategiska mål för området Hälsa 

Mål 1: Ett sammanhållet system för hälsofrämjande och förebyggande arbete i Gävleborg 

Systemet för förebyggande arbete ska omfatta samtliga aktörer på välfärdsområdet, ha ett 

brett befolkningsperspektiv och grunda sig i en gemensam analys av nuläget och gemen-

samma prioriteringar. 

Ambitionen ska vara att knyta samman befintligt folkhälsoarbete till en helhet, utan att i första 

hand starta nya projekt. Översyn och uppbyggnad av forum för samverkan på strategisk och 

operativ nivå ska ingå. 
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Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att vi som aktörer blir effektivare tillsammans, för 

att systematiken och kvalitén i arbetet höjs så att insatser inom olika aktörer och på olika 

arenor förstärker varandra. Denna insats har potential att öka jämlikhet i hälsa och framförallt 

stärka hälsan hos grupper med svaga socioekonomiska resurser som t.ex. låg utbildningsnivå. 

Tyngdpunkten ska ligga på arbete uppströms, det vill säga på de bakomliggande orsakerna till 

ohälsa, och insatser i samverkan behöver framförallt stärkas där. 

I handlingsplanen ska delmål tas fram, aktiviteter beskrivas och indikatorer för uppföljning 

definieras. Följande områden ska särskilt beaktas: 

1.1 Analys av systemets delar i nuläget 

1.2 Prioritering av aktiviteter för att förstärka systemet 

 

Mål 2: God och nära vård för alla i Gävleborg 

Handlingsplanen ska utgå från beslutad målbild i Länsledning Välfärd för God och nära vård i 

Gävleborg. En av de identifierade förändringarna som krävs för att nå målbilden är utveckling 

av arbetskultur och värderingar inom vård och omsorg. Det behövs en fokusförflyttning på 

flera områden; från verksamhetsfokus till ett hälso- och sjukvårdssystem som är byggt för 

människor, från stuprörstänk till samordnad vård och omsorg för individen, från reaktiva 

insatser till proaktiva och hälsofrämjande, från synsättet passiva brukare till aktiva 

medskapare (se de statliga utredningarna om nära vård). 

I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning. 

Utvecklingsarbete behövs dels inom respektive organisation och verksamhet, dels i 

samverkan mellan organisationer och verksamheter. Följande områden ska särskilt beaktas: 

2.1 Förbättrad kontinuitet inom vård och omsorg för våra invånare  

2.2 Förbättrad delaktighet inom vård och omsorg för våra invånare 

2.3 En samordnad plan för individens samtliga vård- och omsorgsinsatser för alla som 

behöver det, som utgår från individuella behov och som är patientens egen plan 

2.4 Utveckling av arbetskultur och värderingar inom vård och omsorg i länet 

 

 

Strategiska mål för området Utbildning 

Mål 3: Förstärkt samverkan för ett jämlikt och livslångt lärande för alla i Gävleborg 

I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning gällande: 

3.1 Förstärkt samverkan i länet för att åstadkomma ett utbildningssystem som ger alla 

likvärdiga möjligheter till ett livslångt lärande 

3.2 Jämlika möjligheter att komma vidare i sitt yrkesliv genom hela livet 

Ambitionen ska vara att utveckla samverkan mellan huvudmännen i länet på de områden och 

nivåer som är relevanta för att nå målet. Gävleborg har flera parallella utmaningar på 

utbildningsområdet; dels en jämförelsevis låg utbildningsnivå som påverkar bland annat 

folkhälsan negativt eftersom utbildning i sig är en resurs för ett hälsosamt liv, dels en brist på 

arbetskraft till länets arbetsmarknad. 
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Ambitionen är att möta båda dessa utmaningar genom förstärkt samverkan på flera områden. 

Målet ska vara både att höja utbildningsnivån och att förse länets arbetsmarknad med 

arbetskraft från relevanta yrkesutbildningar. 

Det är ingen motsättning mellan dessa ambitioner, utan insatser behövs för att stärka förut-

sättningarna för en generell förflyttning i utbildningssystemet där fler får fullständiga betyg 

från grundskolan, fler väljer att gå i gymnasiet, fler tar en gymnasieexamen, och fler utbildar 

sig generellt. Både yrkesutbildningar behöver öka, likväl som att fler söker högskoleförbered-

ande utbildningar och eftergymnasiala studier. 

Aktiviteter för att möta dessa två utmaningar behöver balanseras och arbetas med parallellt. 

Utbildningssystemet i länet behöver löpande anpassas efter länets behov av arbetskraft, möta 

förändrade behov samt även ha en regional dimensionering. Handlingsplanen ska innehålla 

åtgärder för att vi som aktörer blir effektivare tillsammans så att insatser hos olika aktörer och 

på olika arenor förstärker varandra i riktning mot målet. 

 

Mål 4: Jämlik tillgång till en bredd av förebilder och möjliga vägar i yrkeslivet för alla i 

Gävleborg 

Länet har en tradition av låg utbildningsnivå och en arbetsmarknad präglad av stora industrier. 

Samtidigt som länets arbetsgivare behöver förses med ny relevant arbetskraft finns också 

behovet av en mer diversifierad arbetsmarknad, och en generellt höjd utbildningsnivå för att 

stärka folkhälsan i och med de hälsofördelar som utbildning för med sig. Både dessa behov 

behöver mötas. Invanda mönster och normer behöver förändras. Som ett led i det innebär mål 

4 ett medvetet fokus på att synliggöra andra vägar i yrkeslivet än de traditionella. 

I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning gällande: 

4.1 Ändamålsenlig samverkan för att ge alla invånare jämlik tillgång till information om 

olika vägar i yrkeslivet under hela livet genom att möjliggöra och tydliggöra vägar till 

olika yrken. Detta kan ske genom en bredd av tydliga förebilder inom alla sektorer på 

arbetsmarknaden, och beskrivningar av vägarna dit. Målet är att oavsett individens 

bakgrund, studie- eller yrkestradition i familjen, ska huvudmännen verka för jämlik 

information, stöd och insatser till alla invånare i länet för att ta sig vidare i yrkeslivet. 

 

 

Strategiskt mål för området Jämlikhet 

Mål 5: Ett jämlikt Gävleborg genom social, ekonomisk och politisk inkludering för alla 

Alla människor - oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet, ursprung, religion, eller 

ekonomisk ställning ska vara inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Jämställdhet mellan män och kvinnor ingår i detta mål, liksom att öka antal invånare som 

arbetar, vilket innebär en inkludering i samhället, både socialt och ekonomiskt. 

Jämlikhet i sociala och ekonomiska förutsättningar har ett starkt samband med folkhälsans 

nivå och fördelning i en befolkning. Genom att öka jämlikheten mellan grupper i 

befolkningen kan en förbättrad folkhälsa uppnås. 
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I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning. Följande 

områden ska särskilt beaktas: 

5.1 Fler invånare i arbete 

5.2 Socialt deltagande 

5.3 Ekonomisk inkludering 

5.5 Valdeltagande 

Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att vi som aktörer blir effektivare tillsammans så 

att insatser inom olika aktörer och på olika arenor förstärker varandra. 
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