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Plats:
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Tid:
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Utses att justera:

Ärende

Föredragande

1.

Fastställande av dagordning

Anna Engblom

2.

Redovisning av meddelanden

Johan Callenmark

3.

Avskrivning

Johanna Sandelin Eriksson

4.

Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2019

Johan Callenmark

5.

Internkontroll andra halvåret 2019

Johan Callenmark

6.

Ansökan om verksamhetsbidrag - BRIS 2020
(Barnens rätt i samhället)

Johan Callenmark

7.

Fyllnadsval - Etiska rådet

Anna Engblom

8.

Remissyttrande till JO, Riksdagens ombudsmän

Johan Callenmark
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Ärende
9.

Föredragande

Rapporter/Information/Övriga frågor


Rapportering – Ej verkställda beslut
kvartal 4 2019

Johan Callenmark



Rapportering – Klagomål och synpunkter
2019

Johan Callenmark



Rapportering – Lex Sarah

Johan Callenmark



Genomgång av Socialnämndens
arbetsutskotts sammanträde 191205,
200120, 200130



Ändring av sammanträdesdatum

Anna Engblom
ordförande

Johan Callenmark

Anna Engblom
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SOC 2020/00044

Socialnämnden

Fastställande av dagordning
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.
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Datum

Referens

2020-01-28

SOC 2020/00045

Socialnämnden

Redovisning av meddelanden

Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendet
JO- Riksdagens ombudsmän

Beslut Dnr 1580-2018

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 3975-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 1960-19
4331-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 2997-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 6143-19

Förvaltningsrätten i Falun

Beslut Mål nr 231-20

Protokollsutdrag
KF § 122/2019

Års- och flerårsbudget 2020-2022

KF § 130/2019

Delegation av personalärenden

KF § 131/2019

Arvodesreglemente 2019-2022

KF § 143/2019

Anmälan av motion Utred arbetstidsförkortning för
heltidstjänster inom äldreomsorgen

Datum

Ockelbo kommun

2020-01-28

Sida

SOC 2020/00045
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Datum
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2020-01-30

SOC 2020/00037

Eriksson, Susann, 0297-55530
Susann.Eriksson@ockelbo.se
Socialnämnden

Avskrivning
Förslag till beslut
Att nedanstående fordran på totalt 15 920 kr ska avskrivas och att kostnaden
ska belasta aktuellt verksamhetskonto.
Sammanfattning av ärendet
Det saknas medel i dödsboet för att betala nedanstående fakturor.
Faktura 84303298

6 755 kr

Faktura 84303065

9 165 kr

Beslutsunderlag
Kopia på dödsboanmälan, fakturor samt utdrag ur kundreskontran har
skickats separat till nämndssekreteraren.
Ärendet
Faktura 84303298

6 755 kr

Faktura 84303065

9 165 kr

Totalt 15 920 kr avseende särskilt boende på Bysjöstrand perioden februari –
mars 2019. Enligt dödsboanmälan registrerad hos Skatteverket 2019-12-20
saknas det medel i dödsboet för att betala ovanstående fakturor.

Susann Eriksson
Ekonomiassistent

Beslutet ska skickas till
Susann Eriksson
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SOC 2020/

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

Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2019
Förslag till beslut
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
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.
Socialnämnden har att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för år
2019.

Beslutsunderlag
Socialchef Johan Callenmark tjänsteskrivelse 2020-02-01

Johan Callenmark
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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SOC 2020/

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

Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2019
Årets resultat
2019
Årets resultat, tkr
Budget
Utfall
Resultat mot budget

2018

146 020
139 137
6 883

142 312
136 988
5 324

0

0

Personalredovisning
Antal anställda 31
december
Kvinnor
Män

195
184
11

198
187
11

Sjukfrånvaro, %
Kvinnor
Män

8,89
8,86
9,30

6,3
6,2
8,1

Årets nettoinvesteringar

Socialnämndens bokslut redovisar ett slutresultat på 6 883 tkr.
Största plusresultatet IFO 2 828 vilket kan härledas till minskade
kostnader för ekonomiskt bistånd, främst försörjningsstöd. Alla övriga
områden redovisar också ett positivt resultat. Främsta orsaker är;
- LSS/SOL
Avslut assistanskund/avslut extern placering
(ökade personalkostnader LSS)
- Förvaltningsled. Vakanta tjänster/ fö.led. / IT kostnader
- SÄBO
Personalkostnader - låg beläggning
- Hemtjänst
Personalkostnader - färre beslut
- Hemsjukvård
Lägre materialkostnader/ bemannings SSK
- Handläggning
God ekonomisk hushållning
Verksamheten
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.

Datum

Ockelbo kommun

2019-02-04

Sida

SOC 2019/00053

Viktiga händelser under året
Kvarstående problematik med verksamhetssystemet Treserva.
Arbetet har tidvis varit tidkrävande och tungarbetat pga. av bristande
funktionalitet. Systemet är fortfarande inte godkänt.
Ett stort arbete har påbörjats kring ”systemsäkerhet” - Risk och
sårbarhetsanalyser, federerad inloggning samt ”tvåfaktorsinlogg”.
Syftar till att, på ett säkert sätt, kunna vara så mobila och digitala som
möjligt bland annat när det gäller dokumentation. Kommer att
möjliggöra nyttjandet av tex Trygghetskameror.
Märkbart ökat tryck på IFO. Ett exempel är placeringar av barn &
unga som ökat i förhållande till föregående år. Ett annat är BOU som
hanterat runt 250 aktualiseringar - högsta antalet någonsin.
Inga omhändertaganden enligt LVM lagen & SIS placeringar. Färre
HVB placeringar jämfört med 2018. Noteras bör att under andra
halvåret så ökade antal ärenden & externa placeringar relaterat till
våld i nära relationer.
Allt fler äldre vårdas hemma samt fler svårt sjuka som kräver
specialistvård. Ställer höga krav på flera delar i verksamheten tex
Hemsjukvård & Hemtjänst.
Stödboende stängde sista maj 2019. Ungdomarna övergick till
befintliga former av insatser inom IFO med sociala kontrakt samt stöd
i övrigt. Några ungdomar som har haft större vårdbehov har
omplacerats. Under 2019 har Ockelbo inte fått nya anvisningar.
Samverkan och satsning tillsammans med AME kring praktikplatser
där IFO finansierar en del. IFO och AME planerade ytterligare
utökning av samarbetet som ska leda till att fler personer kommer
närmare den reguljära arbetsmarknaden tex vad gäller olika typer av
”extra tjänster”.
Lågt Brukarunderlag på Bysjöstrand under året - mellan 10–15
tomma lägenheter i genomsnitt. Mycket arbete med att omfördela
bemanningen, översyn av schema, vakans hålla tjänster mm.
Relativt god beläggning på kortis.
Metodövningsrum uppbyggt på Bysjöstrand. Används även av
Hemtjänst & LSS. En metodövningsdocka har köpts in i
utbildningssyfte.
Satsning på lön;
- Personalen på IFO har tagit det av årlig extra satsning.
- Undersköterskor. 600 kr/person/mån. (även vikariat samt
timanställda Uskor)
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Under sommaren inträffade ett antal svåra händelser inom IFO. En
extern resurs anlitades för hjälp med bearbetning.
Chefer, Hr samt kommunal återupptog arbetet med ”Heltid som
norm/Heltidsresan”. Uppstart av utbildningen ”Bemanna rätt”. Syftar
till att lägga grunden för ”Heltid som norm”. Består av delarna –
samarbete/ arbetsmiljö/schemaläggning. From årsskiftet erbjuds alla
utbildade Uskor fast anställning förutsatt att man fyller samtliga
kriterier för anställning.
Utökad samverkan med läkare från Ockelbo HC där man upprättat en
gemensam rutin som innefattar hembesök tillsammans med läkare till
patienter inskrivna i HSV och bor i ordinärt boende.
Ett flertal chefsbyten har skett under året;
- Ny socialchef februari
- HTJ ny enhetschef /biträdande chef HTJ februari - mars
- LSS/SOL, ny enhetschef LSS/SOL juni, ny biträdande chef
september
Tyvärr har LSS/SOL chefen upp sig. Rekrytering pågår.
Vi har utökat med en chef på Bysjöstrand för att få ett rimligt antal
medarbetare per chef.
Ökad sjukfrånvaro under perioden. Utveckling;
- 7,2% 2017
- 6,3 % 2018
- Månad 1-4 10,61 %
- Månad 1-8 2019 9,23 % (Särbo 10,98 %, HTJ 10,97 %
LSS/SOL 11,49 %)
- Månad 1-12 8,89 %
( 43 % av alla timmar = långtidssjukskrivning)
Tänkbara orsaker; Chefsbyten, fler långtidssjukskrivna, oklar
värdegrund, otydlighet vid avtalsbyte, omorganisation,
sjukskrivningar ej relaterade till arbetet.
Arbetet med att implementera arbetsmetoden IBIC (Individens behov
i centrum) har fortsatt i alla delar av verksamheten. Detta för att
kunna arbeta mer behovsinriktat och säkerställa kvaliteten för
brukaren.
Ett stort antal kompetenshöjande åtgärder har genomförts inom
samtliga områden har genomförts.
Gemensamt målarbete alla verksamheter. Focus på
samverkan/samarbete internt/externt för att klara angivna mål.
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Framtiden
Fler personer behöver avancerad vård och omsorg i hemmet. En stor
utmaning blir att ge trygg och säker omvårdnad/omsorg i den grad
den enskilde behöver och förväntar sig. Kommer att kräva samverkan
och flexibilitet dygnet runt. En snabbare utskrivning från sjukhuset
kan leda till att vi får fler kunder i verksamheten med ett större behov
av specialistvård. Kan komma att påverka arbetsmiljön.
Framtagande av gemensam plan för att främja psykisk hälsa i syfte
att möta och förebygga ökad psykisk ohälsa.
Den enskildes rätt till självbestämmande och Socialtjänstens ansvar
för trygghet och välfärd. Skyldigheter/möjligheter – vad kan vi/får vi
göra? (tex Missbruk tex Alkohol/psykisk ohälsa)
Angenäm utmaning– ge alla utbildade Uskor fast anställning.
På kort sikt ingen brist – hur löser vi detta inom angiven ekonomisk
ram?
Vi behöver öka takten i arbetet med digitalisering/välfärdsteknik.
”Mental switch” där vi behöver fundera över hur verksamheten kan
förändras så att mer kan hanteras med hjälp av
digitala/automatiserade lösningar. Öka teknisk mognadsgrad.
Duschrobot & vändrobot står på tur. Undersöka om ett ”digital vård
rum kan vara något för Ockelbo.
Utreda möjligheten att centralisera Hemtjänst, LSS/SOL ledning till
Bysjöstrand. Stora möjligheter till förbättrad styrning/ledning samt
personalkoordinering. Lägre lokalkostnader.
Utökat samarbete AME/UG inom flera områden.
Bla förberedelser & genomförande avseende att ta emot fler extra
tjänster samt fler personer på praktik.
Fortsatt satsning på kompetensutveckling inom alla verksamheter.
Införa nytt schemaplaneringssystem – Timecare.
Utreda ett eventuellt införande av bemanningsenhet.
Hitta modell för flexibilitet i schemaläggning.
Fortsatt arbete med ”Heltid som norm”
Viktigt är att vi parallellt med detta bedriver ett förebyggande
hälsoarbete/har en god arbetsmiljö för att hålla längre i arbetet.
Layoutöversyn för IFO/Stab (korridoren Socialkontoret). Främst med
syfte att ytterligare öka säkerheten.
Förändringsledarskap/öka tilliten i organisationen. Frigöra tid för att
tänka strategiskt, driva/delta i olika projekt.
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Ökat focus på våra mål/målstyrning.
Ökat ekonomifocus – prioriteringar kan komma att ske.
Bidra till lyckad integration så att befolkningens fulla potential
utnyttjas. Hjälper till att motverka kommande kompetensbrist och
samtidigt motverka en förväntad kostnadsutveckling av
försörjningsstödet.
Satsning på införande av språkombud på Bysjöstrand.
”God och nära vård” -handlar om att vården skall komma närmare
patient/ brukare. En omställning av vårdkedjan måste ske.
Förmodligen mer egenvård, och det stöd kommuner/regionen kan ge
för att lösa detta på bästa möjliga sätt – både kvalitativt och
ekonomiskt effektivt. Befintlig vård måste räcka till fler.
Fler gemensamma lösningar/samarbeten behöver komma till stånd.
Fortsatt fokus/satsning på preventivt/förebyggande arbete inom IFO.
Nyckeltal
Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad av SCB som kallas ”oktobermätningen”, den
mäter antalet brukare och antalet beviljade timmar den 1 oktober varje år.

År

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antalet
brukare

195

200

183

160

167

167

171

177

Beviljade 3 296 4367 3908 2578 2775 2240 2115 1567
timmar

Försörjningsstödet, utbetalat i kronor per innevånare

År 2012 2013
1170 1494

2014 2015 2016

2017 2018 2019

1287 1539 1 503 1627 1501 1319

Antalet personer med beviljad personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, avseende den sista
december årligen.

År

2012

Antal 25
beslut

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24

23

21

21

20

20

23

Johan Callenmark - Förvaltningschef
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OCKELBO KOMMUN
Bokslut 2019-12-31
Socialnämnden
Avvikelse
Verksamhet

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING
ALKOHOLTILLSTÅND MM
FAMILJERÄTT
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
FACKLIG VERKSAMHET
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg)
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
BARN- O UNGDOMSVÅRD
INSATSER VUXNA
EKONOMISKT BISTÅND
Summa IFO

Budget

Utfall

Avvikelse

Prognos

Prognos

Utfall

2019

2019

2019

1908

1908

2018

341
180
0
200
200
0
921

420
77
-31
331
17
43
856

-79
103
31
-131
183
-43
65

391
180
0
200
100

7 062
4 837
4 405
10 000
26 304

6 270
4 977
4 422
7 811
23 479

43 350

VÅRD OCH OMSORG
SÄRSKILDA BOENDEFORMER
HANDLÄGGARENHETEN
STÖD I ORDINÄRT BOENDE
ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG
ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG
HEMSJUKVÅRD
LAG OM STÖD O SERVICE LSS
SOCIALPSYKIATRI
Summa VÅRD OCH OMSORG

1 785
20 845
-82
12 767
10 029
26 256
3 845
118 795

42 420
1 776
19 908
-119
11 857
9 850
26 254
2 856
114 801

Summa SN totalt

146 020

139 137

871

-29
103
31
-131
83
-43
15

282
165
-1
135
83
0
664

793
-140
-17
2 189
2 825

6 562
4 337
3 905
8 500
23 304

293
-640
-517
689
-175

5 196
2 004
4 070
8 893
20 163

931
9
937
37
910
179
2
989
3 994

43 350
1 785
20 245
-82
11 767
10 029
25 756
3 345
116 195

931
9
337
37
-90
179
-498
489
1 394

42 558
1 648
18 619
21
11 785
9 721
28 019
3 789
116 161

6 883

140 370

1 233

136 988

Avvikelse
Investering

ÖVERGRIPANDE SOCIALNÄMNDEN

Budget
2019

300

Utfall
2019

Avvikelse
2019

0

300

Prognos
1908

300

Prognos
1908

300

Utfall
2018

0

SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2019
Måluppfyllelse helår 2019-12-31
Målet uppfyllt (markeras med grönt)
2. Målet ej uppfyllt (markeras med rött)
3. Målet delvis uppfyllt

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

Måluppfyllelse

Erbjuda fler aktiviteter för att öka nöjdheten hos brukarna.

Målet uppfyllt

Erbjuda mer ändamålsenliga lokaler för
brukare och personal

Målet uppfyllt

Måluppfyllelse

-

Fler aktiviteter har införts i IBIC/genomförandeplan

-

Flytt av LSS servicebostad, ”Säkerhetsanpassning av lokaliteter” för IFO/handläggning/stab pågår
Sommarprogram för servicebostad LSS/SOL samt gruppbostad LSS med aktiviteter/resor
Påbörjat ett arbete med att förbättra utemiljön på Bysjöstrand
Ökat antalet fördjupade läkemedelsgenomgångar i samverkan med ansvarig familjeläkare på Ockelbo HC och/eller läkare från specialistvården. Ockelbo HC har en
dag i veckan haft tillgång till apotekare vilken även vi fått nyttja för att optimera de
fördjupade läkemedelsgenomgångarna.
Inlett arbetet med Heltidsresan med mål att erbjuda fler Heltidsarbete/skapa möjlighet att arbeta heltid

-

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

Måluppfyllelse

Öka andelen personal med rätt kompetens.

Målet uppnått

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt.

Målet inte uppfyllt

Måluppfyllelse

Kompetens (urval)
-

Kompetensutvecklingsplaner för personal på IFO/handläggning har tagits fram
Samarbetat med vuxenutbildningen kring USKA utb.
Utbildning i IBIC/IBIC genomförande planer
LSS/SOL ”kravprofil” (skjutet 2020)
Treserva utbildning
SIP utbildning för nyckelpersonal
Utbildade specialist undersköterskor demens
Samarbetsavtal med SveDem. Demensutbildning ”stjärnmärkt “
Alamanco utb. påbörjad Bysjöstrand
Utvecklad teamsamverkan med Hemsjukvård – Omvårdnadspersonal
Lansering/utbildning av nya läkemedelsrekommendationer
Delaktighet i projekt ”Ett hållbart arbetsliv” tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och Individ och familjeomsorgen
Freda bedömningsmetoder, vilket bla är ett stöd i arbetet att utreda våldsutsattas
behov av insatser
Riskutbildning i halkkörning för HTJ
Sjuktal
2017

-

7,2 %

2019

1-4 10,61%

2019

1-12 8,89%

2018

6,3 %

2019 1-7

9,23 %

Varav 43 % långtidssjukskrivna
Under 29 år mest korttidssjukskrivna
30 – 49 år mest långtidssjukskrivna
IFO/HSV/HANDLÄGG 1,4 %
HTJ/SÄBO/LSS-SOL 10–11 %
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-

Orsaker
Ny ledning
Nytt avtal
Fler långtidssjukskrivna

- Icke jobbrelaterade faktorer
- Värdegrund
- Förändringar i brukarunderlag/beslut

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

Måluppfyllelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten underlättar för brukare

Målet inte uppfyllt

Utveckla/utbilda teknikstöd för medarbetare.

Målet uppfyllt

Utbilda i användandet av teknik.

Målet uppfyllt

Måluppfyllelse
prognos

(50 %)

-

Trygghetskamera – HTJ/SÄBO/LSS. Redo men inväntar federerat inlogg /två faktors autentisering. Säkerhetsproblem.

-

Nyckel fria lås HTJ förberett/utprovat. Införs NU.
Trygghetslarm/sensorer (flyttat till 2020)
Dokumentation Treserva/TES. Från penna/papper till dator/telefon.
Stora utbildningsinsatser
Digitaliseringsplan framtagen

-

Vi funderar på;
-

E-signering av läkemedel
Elektroniska minnes stöd
VR glasögon tex upplevelsecykel
Robotar som sällskapsdjur
Duschrobot
Vändrobot
SIP via Skype
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Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Mätbara mål
Öka antalet volontärer i väntjänsten

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse
prognos

Målet uppfyllt

-

Våra Trivselvärdar har besökt fler verksamheter för att informera om vad volontärer kan vara medmänniskor behjälpliga med

-

Vi använder statliga medel även för en person som har kunskap i flera andra
språk. Arbetsinsatsen och samarbete har fungerat väldigt bra

Torgför Ockelbo
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen
Mätbara mål
Sprida goda exempel från våra verksamheter i media.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse
prognos

Målet uppfyllt

-

Goda exempel i media

-

Deltagit framtidsdagen

-

Jobb event med arbetsförmedlingen

-

Studiebesök

-

Prao/praktikanter USK/högstadiet/SSK

-

Stärka handledare. Rutin för mottagande framtagen

-

Samarbete med ideella organisationer
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Till
Socialnämnden
2020-01-28

SOCIALNÄMNDENS PERSONALBERÄTTELSE
DELÅR 2019-12-31
Personalberättelse
Antalet tillsvidareanställda medarbetare vid socialförvaltningen var den
31 december 2019, 195 personer, 184 kvinnor och 11 män.

Personalstrategiska mål och fokusområden
Mätbara mål för 2019






Sjukfrånvaron ska inte öka
Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka
För att möta dagens och framtidens kompetensbehov ska olika former av
utbildningsmöjligheter ses över
Övergripande nivå
En värdegrund för kommunen ska utarbetas


Sjukfrånvaron har ökat från föregående årsskifte med ca 2,69 %.
(varav 43 % långtidssjukskrivna)
Sjukfrånvaro

Kvinnor

Män

Totalt

T.o.m. sista dec 2018

6,2 %

8,1 %

6,3 %

T.o.m. sista aug 2019

9,17 %

9,88 %

9,23 %

T.o.m. sista dec 2019

8,89 %

9,30 %

8,86 %

Sjuktal
2017

7,2 %

2019 1-4 10,61%

2018

6,3 %

2019 1-7

9,23 %

2019 1-12 8,89%
-

varav 43 % långtidssjukskrivna
Under 29 år mest korttidssjukskrivna
30 – 49 år mest långtidssjukskrivna
IFO/HSV/HANDLÄGG 1,4 %
Övriga 10 – 11 %

-

Orsaker
Ny ledning
Nytt avtal
Fler långtidssjukskrivna

- Icke jobbrelaterade faktorer
- Värdegrund
- Förändringar i brukarunderlag/beslut

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön diskuteras vid våra arbetsplatsträffar, och dialog om den enskildes
arbetsmiljö förs vid medarbetarsamtalet. Skyddsronder samt risk &
konsekvensanalyser genomförs vid verksamheterna. Arbetsmiljön diskuteras
även vid Sosam samt på SLG.
Socialkontoret införskaffade 2018 larm för att ha med vid hembesök, och vid
besök på kontoret när situationen är hotfull. Utbildning i hot och våld
genomfördes under hösten 2019 för socialkontorets personal. En övergripande
handlingsplan vid hot och våldssituationer har tagits fram.
Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion kring ”hot och våld” på en ”brukar enhet”
2018. Inspektionen medförde förbättringsarbete kring ovälkommet besök och vid
ensamarbete. Nya rutiner har upprättats och personlarm har installerats.
Säkerhetsarbetet har överförts även till övriga verksamheter som också har fått
nya rutiner kring hot och våld. I verksamheterna boendestöd och
servicebostaden har personlarm installerats. 2019 har även Hemsjukvården vid
vissa besök tagit med mobila larm.
Inom Hemsjukvården har man sett över områdesindelningen för
områdesansvarig sjuksköterska samt anställt en undersköterska för att avlasta
sjuksköterskorna administrativt. Detta har fallit väl ut.
Under sommaren inträffade en rad svåra händelser inom IFO, vissa medarbetare
har starkt påverkats av detta. En extern resurs togs in under hösten för hjälp med
bearbetning.
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Hemtjänsten har under året inlett ett fördjupat samarbete med handläggarna i
syfte att kvalitetssäkra insatser samt få samsyn runt tidsåtgång mm.
De har också ett något mer flexiblare schema än tidigare.
Kommunen har beslutat att alla verksamheter inom SN, ingående i kommunals
avtalsområdes, skall arbeta med Heltid som norm. Arbetet återupptogs hösten
2019. Utbildningen ” Bemanna rätt” syftar till att skapa förutsättningar för att heltid
skall kunna bli norm. Utbildningen genomförs av Alamanco.
Inom Socialkontoret pågår ett arbete med att säkerhetsanpassa lokalerna. En
ritning togs fram och presenterades för Ockelbogårdar under hösten. För att få till
en bra säkerhet förefaller lokaliteterna vara för små. Arbete pågår.
Ingen rust har skett sedan byggnationen 1986 varpå en viss uppfräschning är
önskvärd.
Inom LSS/SOL har den nya chefskonstellationen genomfört ett stort arbete runt
schema/bemanning. Arbetet fortsätter under våren 2020.
Inom Särbo har en särskild satsning inletts inom området demens.
Avtal har slutits med SweDem, svensk demens centrum. Utbildningssatsningen
berör Särbo, HTJ, handläggare samt HSV.
Medarbetarna uppmuntras inom alla enheter att använda friskvårdspengen.
Inom IFO gjordes första halvåret en lönesatsning som har gjort att
medarbetarnas löner är mer rimliga i förhållande till andra kommuner sett till
erfarenhet/kompetens.
Då IFO hanterar svåra ärenden satsade vi på arbetsmiljöarbete genom utbildning
i sekundär traumatisering.
Ett antal enhetschefer & biträdande chefer samt förvaltningschef har under året
bytts ut. Under oktober månad genomfördes verksamhetsplanering. Syftet var att
arbeta igenom målen och hitta gemensamma mål. Sätta aktiviteter samt hitta
relevanta nyckeltal som ger draghjälp mot målen.
En höjning av Undersköterskors löner fastställdes med 600 kr/mån. Införs 1/1
2020. Gäller även timanställda*/vikariatsanställda Uskor.
* Uppräkning av timlön
Under 2019 ingick IFO i en studie om informell och formell organisering inom
socialtjänsten av forskaren Pär Grell från Gävle högskola. Första resultatet av
studien väntas komma under 2020.
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Samverkansklimat
Vid samtliga arbetsplatser genomförs arbetsplatsträffar. Lokala
samverkansgrupper finns vid de större arbetsplatserna och förvaltningen har ett
övergripande samverkansorgan, SOSAM. Samtalsklimatet med de fackliga
organisationerna upplevs mot mycket gott. Under hösten har även
Hemsjukvården representerat på dessa möten.
Socialförvaltningen har en mycket god samverkan med övriga kommuner i länet,
i det länsövergripande samarbetet finns förvaltningen representerad i flera olika
samverkansprojekt. Vi samverkar också med ideella organisationer tex FUB.
Arbete att växa i
Kontinuerlig fortbildning sker i verksamheterna genom deltagande i utbildningar,
seminarier och konferenser. Särskilda komptenssatsningar för enskild
medarbetare diskuteras vid medarbetarsamtalet. Riktlinjer/rutiner revideras i
Ensolution. Arbetet med ”Heltid som norm” har återupptogs under hösten.
(chefer/fack/HR).

Jämställdhet och mångfald
Förvaltningen försöker vid nyrekrytering ta hänsyn till mångfald och
jämställdhetsperspektiven för att få en personalsammansättning som återspeglar
mångfalden i samhället. Ett flertal anställda i förvaltningen är utlandsfödda. Vårdoch omsorgsarbetet är dock fortfarande mycket kvinnodominerat. Förvaltningen
har ansökt och fått pengar beviljade för att införa ”språkombud” på Bysjöstrand
samt inom Hemtjänst.

Johan Callenmark
Socialchef
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Till
Socialnämnden
2020-01-28
SOCIALNÄMNDENS MILJÖREDOVISNING 2019-12-31
Bakgrund
Socialnämnden ska i sin miljöredovisning presentera vilka mål från miljöprogrammet som
man arbetar med och på vilket sätt.
Redovisning av nämndens arbete med målen
Nedan redovisas de mål i miljöprogrammet och de aktiviteter som gjorts under året.
Klimat
Mål
1

Målformulering

Aktiviteter

Transportsystemet förändras
successivt mot mer
miljöanpassade transportslag och
ett resurssnålare samhälle

Vi försöker samordna våra resor bättre,
använda mer cyklar och nyttja tåget i
större utsträckning. Översyn av
logistiken för mer effektiva rutter inom
HTJ/BOS/HSV tex
samåkning/områdesindelning.
Handläggare, med brukare som vistas
KORT tid på sjukhuset, kan där det är
lämplig genomföra möten via
webbkamera, Movie hos primärvården
alt. via telefon.

5

2020 ska energianvändningen för
kommunala fastigheter
effektiviseras med 25 % jämfört
med utgångsåret 2009

Inom de olika verksamheterna arbetar vi
med att försöka minska förbrukningen
av kopieringspapper, överlag använda
mindre papper, se till att släcka lampor
och punktbelysning när lokaler ej
används samt slå av datorer vid dagens
slut.

Övrigt
-

Särbo har som mål att minska matsvinnet med 5 % samt källsorterar
Skype möten tex med regionen invid SIP uppstartat

Johan Callenmark

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Torggatan 7  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Johan Callenmark  0297-555 77  070–4141440  Johan. callenmark@ockelbo.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-01-28

Referens

Till
Socialnämnden

Internkontroll andra halvåret 2019
Förslag till beslut
Godkänna internkontrollen för andra halvåret 2019.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2019 där förvaltningen ska
redovisa 10 olika kontrollmål halvårsvis.


Kontroll av handläggarnas utredningar



Momshantering



Kontroll av genomförandeplaner



Kontroll återsökning



Kontroll av nattfasta vid Bysjöstrand



Kontroll av hygienföreskrifter



Kontroll av avtalstrohet



Kontroll av verkställighet (Hemtjänst/BOS)



Kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dgr 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 andra halvåret 2019 är genomförd.

Johan Callenmark
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Samtliga enhetschefer
Socialnämnden

2019-12-19

INTERNKONTROLL GENOMFÖRANDEPLANER
Bysjöstrand, December månad 2019.
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. Därefter upprättas
genomförandeplanen, den godkänns och skrivs under av brukare eller vid behov
anhörig. Genomförandeplanen följs upp och en ny genomförande plan upprättas
var 6:e månad, vid förändrat omvårdnadsbehov upprättas en ny
genomförandeplan omgående.

Granskningen utfördes 2019-12-19 och har utförts på 57 brukares akter.
Av dessa 57 brukares har:


56 brukare giltiga genomförandeplaner.



1 brukare har nyligen flyttat in och genomförandeplan är under
upprättande.



27 brukare har själva godkänt och skrivit under sin genomförandeplan.



30 brukare har 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
Vik. Enhetschef Bysjöstrand
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2019-12-20

INTERNKONTROLL NATTFASTA BYSJÖSTRAND
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 december månad 2019.
Första mätningen 2019-12-10
Antal brukare 57 st.
35 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 2019-12-11
Antal brukare 57 st.
46 brukare klarade nattfastan, erbjöds något eller tog själv
7 brukare klarade inte nattfastan och har enligt mätningen inte erbjudits något
4 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 det sover gott.
Resultatet av mätningen lämnas till omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ser
över brukarnas nattfasta och vidtar lämpliga åtgärder.

Johanna Ledin-Åberg
Vik. Enhetschef Bysjöstrand

1 (1)

Socialnämnden
2020-01-17

INTERNKONTROLL AV MÅL ENLIGT IBIC DELÅR,
2019
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 17 utredningar som gjorts under december 2019, om det
finns mål enligt IBIC. Granskningen gäller 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 enligt IBIC.
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. En stor förbättring har skett sen förra internkontrollen.
När det gäller korttidsvistelser som är tidsbegränsade är i ursprungsutredning
och vid förlängning av vistelsen datumet för när målet ska vara uppfyllt längre
fram i tiden än den tidsbegränsade beslutet.
Utskrivning från sjukhuset kan vara en situation som innebär behov av en snabb
utredning och ett beslut om omgående insatser för en begränsad tid. Under tiden
för ett sådant beslut ska en mer omfattande utredning göras om hur personens
behov i det dagliga livet kan tillgodoses. Socialstyrelsen har menat 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.
Socialstyrelsens rekommendationer är att även för personer som är palliativa ska
inte mål sättas.
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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2020-01-22
INTERNKONTROLL GÄLLANDE HEMSJUKVÅRDEN
Fördjupade Läkemedelsgenomgångar för patienter inskrivna i
kommunens hemsjukvård samt boende inom kommunens särskilda
boende för äldre och särskilda boende inom LSS
2019

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 2019 har totalt 107 st fördjupade läkemedelsgenomgångar utförts i
samverkan med ansvarig familjeläkare på Ockelbo hälsocentral och/eller läkare
från specialistvården.

Kontroll av basala hygienrutiner
Stickprovskontroll har genomförts för personal inom hemsjukvården, både rehab
och sjuksköterskor.
Resultat visade att samtliga medarbetare förhåller sig till gällande föreskrifter
utifrån Basala hygienrutiner, både när det gäller kläder, handdesinfektion och
handskar.
Vårdhygiens sjuksköterska har under hösten besökt hemsjukvården och samtliga
medarbetare har genomgått vårdhygiens utbildning för att uppdatera sina
kunskaper gällande basala hygienrutiner och för att få ta del av nya rön gällande
hygien inom vården.
Johanna Norberg Asplund bitr. Enhetschef Hemsjukvården
Ockelbo Kommun Socialförvaltningen, 816 30 Ockelbo  Sjöängsvägen 26  www.ockelbo.se
Hemsjukvården  Johanna Norberg Asplund bitr enhetschef  070-1604149 
johanna.norberg_asplund@ockelbo.se

1 (1)

2020-01-27

INTERNKONTROLL I HEMTJÄNSTEN 2020-01-27


Stickprovskontroll av hygienrutiner genomfördes på fem personer
Resultat: 5 av 5 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.

Ola Hålén
Enhetschef
Hemtjänsten Ockelbo
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Socialnämnden

ÄRENDE: INTERN KONTROLL BOU 2019
Bakgrund
Intern kontroll för 2019 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). Som anmälare kan det vara bra att tänka på att man kan behöva finnas
tillgänglig under denna tid!
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

1 (2)

Tillvägagångsätt
Enhetschefen har granskat rapport från verksamhetssystemet CGI
Treserva för att göra en kontroll under andra halvåret 2019
Resultat
Granskningen visar att för det andra halvåret 2019 har det inom BOU
rapporterats sammanlagt 124 aktualiseringar och 41 utredningar.
Intressant att notera är att aktualiseringar har ökat kraftigt . Kortaste tiden
för förhandsbedömning är 1 dag och 2 st. avslutas efter 15 dagar. För
utredning är 17 dagar kortaste och längsta är 120 dagar.
Analys
Under den andra halvåret så har det redovisats 2 st. aktualiseringar som
avslutades efter 15 dagar. Efter granskningen av dessa så konstateras att
den lagstagade tiden inte har överskridits utan tvärtom. IFO har följt lagen.
Aktualiseringarna avslutades efter 14 dagar och den 15 dagen inleddes
utredning i enlighet med lagbestämmelserna. I systemet har datum för
inledande av utredning förts över på dagen därpå. Det kan bero på
systemfel eller handläggningsmiss
Det är glädjande att se resultatet och konstatera att under andra halvåret
så håller vi oss inom de tider som lagen föreskriver. 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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2020-01-24

INTERNKONTROLL ANDRA HALVÅRET 2019
-

Regelbunden kontroll av basala hygienrutiner sker för att motverka, hindra
spridning av smittsamma sjukdomar.

Resultatet visar att personalen vid ett fåtal tillfällen frångått de basala
hygienrutiner som är upprättade. Personalen är i huvudsak medvetna och noga
med handhygien, samt att använda den skyddsutrustning som finns att tillgå.
Åtgärd:
Uppdatering gällande de basala hygienrutinerna kommer att tas upp vid
respektive verksamhet. Med förtydligande om vikten att följa de fastställda rutiner
som finns.

-

Regelbunden kontroll av att det upprättas aktuella genomförandeplaner
för den enskilde brukaren. Att säkerställa att brukaren får det stöd som
beslutet avser. En genomförandeplan ska beskriva nuläget för den
enskilde och dennes behov av stöd och service från våra verksamheter.
Då ett behov av stöd eller service förändras för den enskilde ska
genomförandeplanen uppdateras. Sker ingen förändring ska
genomförandeplanen uppdateras en gång om året.

Sammanfattning: Av de granskade genomförandeplanerna är det cirka hälften av
dem som inte har uppdaterats enligt rutin.
Åtgärd: Uppdatering gällande rutiner gällande dokumentation och aktualiserande
av genomförandeplanen kommer att tas upp vid respektive verksamhet. Med
förtydligande om vikten att följa de fastställda rutiner som finns.
-

Kontroll av verkställighet inom Socialpsykiatri, insats boendestöd i TES.

Det visar att det i stort finns en ”röd tråd” mellan beslut till verkställd insats i TES.

Ockelbo Kommun Socialförvaltningen, 816 80 Ockelbo  Stationsgatan 23  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Ann-Katrin Strid  0297-55512  070-4141408  ann-katrin.strid@ockelbo.se
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2020-01-24

INTERNKONTROLL AVTALSTROHET
Nämnd:

Socialnämnden

Period:

2019-07-01—12-31

Kontrollerade områden:

Kontorsmaterial och drivmedel

Kontorsmaterial
Antal inköp/fakturor:

23

Värde:

16 tkr

Enligt avtal:

100 %

Drivmedel
Antal inköp/fakturor:

37

Värde:

236 tkr

Enligt avtal:

100 %

Johanna Sandelin Eriksson
Ekonom

1 (1)

Internkontroll moms SN, 1907-1912
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 190701-191231 fanns fel på tre fakturor (av 120) från tre
leverantörer. Detta är nu rättat och momskompensation söks i efterskott.

Ockelbo 200124

Johanna Sandelin Eriksson
Ekonom
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2020-01-29

SOC 2020/

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

Ansökan om bidrag från BRIS 2020
(Barnens rätt i samhället)
Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar ett bidrag om 10 kronor per barn för 2020, totalt
11 000 kronor. Kostnaden får belasta kontot ” Förebyggande arbete”.
Sammanfattning av ärendet
BRIS har inkommit med en ansökan om ett verksamhetsbidrag för sin
stödverksamhet 2020.

Ärendet
Socialnämnden har under många år stöttat BRIS. För 2020 ansöker BRIS om
ett bidrag på 10 kronor per barn boende i Ockelbo, och man uppger att det
bor 1100 barn i Ockelbo kommun.

Johan Callenmark
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
BRIS
Ekonomikontoret
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2020-01-28

SOC 2020/00049

Socialnämnden

Fyllnadsval - Etiska rådet
Förslag till beslut
Representant
1.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har tidigare utsett Anna Engblom (S) och Birgitta Åstrand
(C) till representanter i förvaltningens Etiska råd för mandatperioden
2019-2022.
Anna Engblom (S) har avsagt sig uppdraget som representant i
förvaltningens Etiska råd, vilket innebär att fyllnadsval ska ske.

Sida
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2020-01-17

SOC 2020/00056

Sofia Lindstrand
Sofia.lindstrand@ockelbo.se
Socialnämnden

Remissyttrande till JO, Riksdagens ombudsmän
Förslag till beslut
Att Socialnämnden godkänner remissyttrandet till JO, riksdagens
ombudsmän.
Sammanfattning av ärendet
JO, riksdagens ombudsmän, har begärt ett yttrande av Socialnämnden i
Ockelbo kommun utifrån en anmälan som inkom till JO 190822. Yttrandet
ska innehålla en redogörelse för handläggningen i det aktuella ärendet och
myndighetens bedömning av denna. Senaste svarsdatum angavs till 200127
men p.g.a. tidpunkten för Socialnämndens ordinarie sammanträden begärde
socialchef Johan Callenmark förlängning av svarstiden och sista svarsdatum
förlängdes till 200220.
Advokat Martina Bergh anmäler, å sin klients vägnar, socialtjänsten för att
ha röjt sekretesskyddade uppgifter. Se biträdande enhetschef Sofia
Lindstrands yttrande i sin helhet för mer information om ärendet.

Beslutsunderlag
Biträdande enhetschef Sofia Lindstrands tjänsteskrivelse 2020-01-17.
Bilagor: Remissvar

Sofia Lindstrand
Biträdande enhetschef

Beslutet ska skickas till
JO, Riksdagens ombudsmän
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SOC 2020/00050

Socialnämnden

Rapporter/Information/Övriga frågor


Rapportering – Ej verkställda beslut
kvartal 4 2019

Johan Callenmark



Rapportering – Klagomål och synpunkter 2019

Johan Callenmark



Rapportering – Lex Sarah

Johan Callenmark



Genomgång av Socialnämndens arbetsutskotts
sammanträde 191205, 200120 samt 200130

Johan Callenmark



Ändring av sammanträdesdatum

Anna Engblom

