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Datum

2019-11-21

Socialnämnden
Plats:

Stora Vänortsrummet

Tid:

torsdag 28 november 2019 kl. 09:00

Utses att justera:
Ärende

Föredragande

1.

Fastställande av dagordning

Anna Engblom

2.

Redovisning av meddelanden

Johan Callenmark

3.

Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019

Johanna Sandelin
Eriksson

4.

Avskrivningar

Johanna Sandelin
Eriksson

5.

Utbildning –”Bemanna rätt”

Johan Callenmark

6.

Förvaltningsbudget 2020

Johan Callenmark
Johanna Sandelin
Eriksson

7.

Verksamhetsmål 2020

Johan Callenmark

8.

Sammanträdesplan 2020

Johan Callenmark

9.

Internkontrollplan 2020

Johan Callenmark

10.

Lex Sarah – Rutin

Birgitta Hänninen

Ockelbo kommun

Datum

Sida

2019-11-20

2(2)

Ärende
11.

Föredragande

Rapporter/Information/Övriga frågor


Presentation/ Information
- En beskrivning av LSS insatser

Ann-Katrin Strid
Boel Solin



Information - Barnahus

Carina Söderström



Rapportering – Lex Sarah

Birgitta Hänninen



Rapportering – ej verkställda beslut
kvartal 3, 2019

Johan Callenmark



Genomgång av Socialnämndens
arbetsutskotts protokoll 2019-10-03,
2019-11-07

Johan Callenmark

Återrapportering från sammanträden:
KPTR (Kommunala pensionär och
tillgänglighetsrådet) 191024
-

FolkhälsaBRÅ 191114

Anna Engblom
ordförande

Jamill Barikzey

Jörgen Alkberg
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-11-20

SOC 2019/00377

Socialnämnden

Fastställande av dagordning
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs.

1(1)
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Datum

Referens

2019-11-18

SOC 2019/00368

Socialnämnden

Redovisning av meddelanden

Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg

Beslut Dnr. 8.5-20261/2019-3

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 2261-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 3627-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 1834-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 3372-19

Förvaltningsrätten i Falun

Dom Mål nr 1808-19, 3633/19

Kammarrätten i Sundsvall

Beslut Mål nr 2604-19

Kammarrätten i Sundsvall

Beslut Mål nr 2537-19

Gävle Tingsrätt

Dom Mål nr T 3119-18

Gävle Tingsrätt

Underrättelse Mål nr T 981-19

Protokollsutdrag
KF § 37/2019

Reglemente arbetsformer komplettering
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Datum

Referens

2019-11-21

SOC 2019/00370

Johanna Sandelin Eriksson, 0297-555 26
Johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se
Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019.
Beslutsunderlag
Ekonom Johanna Sandelin Erikssons prognos.

OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Verksamhet

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

Okt

Okt

Okt

2019

2019

2019

2019

2019

2019

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

341

441

-100

284

354

KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING

180

180

0

150

148

2

0

0

0

0

-28

28

200
200

200

0

167

301

-135

921

100
921

100
0

167
768

17
792

150
-25

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

7 062

6 562

500

5 885

4 829

1 056

BARN- O UNGDOMSVÅRD

4 837

4 337

500

4 031

3 822

209

4 405

3 905

500

3 671

3 138

532

10 000
26 304

8 500
23 304

1 500
3 000

8 333
21 920

6 649
18 439

1 685
3 482

SÄRSKILDA BOENDEFORMER

43 350

43 350

0

36 125

35 979

147

HANDLÄGGARENHETEN

1 785
20 845

1 785

0

1 488

1 499

-11

20 245

600

17 371

16 784

587

ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG

-82

-82

0

-68

-162

94

ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG

12 767

11 767

1 000

10 639

9 449

1 190

HEMSJUKVÅRD

10 029

10 029

0

8 358

8 044

314

LAG OM STÖD O SERVICE LSS

26 256

25 756

500

21 880

22 056

-176

SOCIALPSYKIATRI
Summa VÅRD OCH OMSORG

3 845
118 795

3 345
116 195

500
2 600

3 204
98 996

2 667
96 314

537
2 681

146 020

140 420

5 600

121 683

115 545

6 138

ALKOHOLTILLSTÅND MM
FAMILJERÄTT
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg)

-69

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

INSATSER VUXNA
EKONOMISKT BISTÅND
Summa IFO
VÅRD OCH OMSORG

STÖD I ORDINÄRT BOENDE

Summa SN totalt
Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-10-31 visar ett överskott om 6 138 tkr.
Individ och familjeomsorg visar på ett överskott om 3 482 tkr.
Kostnaderna för placeringar har ökat något, men håller sig inom budget. Kostnaderna för Försörjningsstöd har fortsatt varit lägre än budgeterat
under hösten. Prognosen för 2019 är ett överskott om 3 000 tkr.
Särskilda boendet Bysjöstrand har i början av året haft flera vakanta platser, men är nu tillbaka på normala nivåer. Bemanningen har anpassats
efter behovet och de uteblivna intäkterna har inte påverkat resultatet negativt.
Hemtjänsten har ett skiftande antal brukare med varierat behov. Hittills har det varit färre insatser att utföra än vad det är budgeterat för,
vilket medfört ett överskott för personalkostnader. Prognosen är ett överskott om 600 tkr.
LSS och Socialpsykiatrin är områden där enskilda beslut kan påverka utfallet stort. Under nuvarande förutsättningar väntas ett överskott om 1
000 tkr för de områdena tillsammans.
Hemsjukvården och Handläggarenheten väntas hålla budget.
Inom förvaltningsledning- och stöd samt IT och andra övergripande kostnader väntas ett överskott om 1 000 tkr. Bl a lägre IT-kotnader och
vakanser/tjänstledighet.
Nämnds- och styrelseverksamhet har en prognos på ett underskott om 100 tkr vilket förklaras av ökade kostnader i och med nytt
arvodesreglemente.
Förebyggande verksamhet kommer inte att förbruka sin budget, prognosen visar ett överskott om 100 tkr.

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Referens

2019-11-10

SOC 2019/00350

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

Ärende inför Socialnämndens sammanträde 191128 Tjänsteskrivelse avskrivningar
Förslag till beslut
Att nedanstående fordringar på totalt 28 877 kr ska avskrivas och att
kostnaden belastar aktuellt verksamhetskonto.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående ärende har skickats till inkassobolag för långtidsbevakning
Ärende 2019005

474 kr.

I nedanstående ärende har företaget gått i konkurs och vi kan inte räkna med
utdelning enligt konkursförvaltaren.
Faktura 84101971

12 603 kr

Nedanstående ärende är tvistigt. Att driva det vidare vore tids- och
kostnadskrävande, utan större utsikter till utdelning i slutändan.
Ärende 2015009

15 800 kr

Beslutsunderlag
Underlag har skickats separat till nämndsekreteraren – fakurakopior, mejl
om konkursen, utslag från KFM.
Ärendet
Ärende 2019005

474 kr

Avser omvårdnadsavgift augusti 2018. Vi har fått utslag på skulden från
Kronofogden och ärendet har skickats till inkassobolaget Alektum Group
AB för långtidsbevakning. I enlighet med kommunens praxis för
långtidsärenden ska ärendet avskrivas. Eventuell framtida utdelning återförs
till verksamheten.
Faktura 84101971

12 603 kr

Avser tillsynsavgift 2019 för stadigvarande serveringstillstånd. Företaget
gick i konkurs 190718 och enligt konkursförvaltaren Bertil Wingqvist på
Advokatfirman Abersten kan kommunen inte räkna med utdelning i
konkursen. Vår fordran är inte prioriterad.
Ärende 2015009

15 800 kr

Datum

Ockelbo kommun

2019-11-10

Sida

SOC 2019/00350

Avser matdistribution 2014 – 2016. Gäldenären har haft amorteringsplan
som avbröts i januari 2017 när autogiromedgivandet makulerades. Ansökan
om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten har överklagats. I
samråd med socialchefen Johan Callenmark anser vi det inte värt att driva
ärendet vidare. Nästa rättsliga åtgärd vore en stämningsansökan i Tingsrätten
i Göteborg eftersom gäldenären är skriven i Göteborg, vilket vore en både
tids- och kostnadskrävande process, som i slutändan kan överklagas på nytt
av gäldenären, även om vi vinner målet i Tingsrätten. Gäldenären är
pensionär och chans till utdelning i ärendet bedöms som minimal.

Susann Eriksson
Ekonomiassistent

Beslutet ska skickas till
Susann Eriksson
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Referens

2019-11-20

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

Beslut om att genomföra utbildningen ”Bemanna rätt ”
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner genomförandet av utbildningen ”Bemanna rätt”
för medarbetare på Bysjöstrand.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har beslutat att alla verksamheter inom SN, ingående i
kommunals avtalsområdes, skall arbeta med Heltid som norm.
Utbildningen ” Bemanna rätt” syftar till att skapa förutsättningar för att
heltid skall kunna bli norm. Utbildningen genomförs av Alamanco.
Chefer för berörd verksamhet är positiva till utbildningen och anser att den
skapar goda förutsättningar för ett lyckat genomförande.
Personalutskottets vilja är att utbildningen genomförs.
Inga medel tillförs, utbildningen genomförs inom SN tilldelad budgetram.

Beslutsunderlag
Offertunderlag ”Bemanna rätt”
Powerpointpresentation ”Bemanna rätt”

Johan Callenmark
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen samt Personalutskottet.
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2019-11-27

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

Förvaltningsbudget 2020
Förslag till beslut
Utarbetat förslag till förvaltningsbudget för år 2020 godkännes under
förutsättning av fullmäktiges beslut 2019-12-16.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till förvaltningsbudget för 2020 har utarbetats utifrån den antagna
års- och flerårsbudgeten 2020 – 2022. Ett förslag har tagit fram på tilldelad
ram.
Efter det att års- och flerårsbudgeten antogs i Socialnämnden den 2019 -1119 så har Socialnämnden, efter beslut i ekonomiutskottet, ”påförts” extra
kostnader om 950 tkr med anledning av extra lönesatsning för
undersköterskor. I budgeten hanteras detta genom ett
förvaltningsövergripande sparbeting på motsvarande belopp.
Sparbetinget skall hanteras under 2020.
De största förändringarna som är gjorda i förvaltningsbudget jämfört med
föregående år är;


Ett ärende inom personlig assistans har avslutats



En placering inom socialpsykiatrin har avslutats



Ett utökat beslut placeringskostnad LSS/SOL 1400 tkr



Utökat ledningsstöd IFO 0,5 åa



Neddragning 2 åa Hemtjänst pga. minskade volymer



Utökat en åa ”Dagvård dementa” (SÄBO)



Medfinansiering 1/3 tjänst ungdomskonsulent (anställd inom UKN)



Budgeterat medel för utökat samarbete AME 1000 tkr



Budget för övergripande adm. samt IT kostnader har fördelats till
respektive verksamhet

Ockelbo kommun

Johan Callenmark
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Enhetscheferna

Datum

Sida

2019-11-27
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FÖRVALTNINGSBUDGET
2020

Socialnämnden
2019-11-28
§

SOCIALNÄMNDEN
Driftsbudget 2020
Intäkter

Totalt

-27 175

Kostnader

Netto 2020

176 030

148 855

Netto per verksamhet

10

NÄMND- O STYRELSEVERKSAMHET

427

427

31

KONSUMENTRÅDGIVNING

200

200

35

ALKOHOLPRÖVNING

-80

80

0

71

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

-4 500

32 855

28 355

72

FAMILJERÄTT

300

300

77

VÅRD OCH OMSORG

142 168

119 573

-22 595

SOCIALNÄMNDEN
Driftsbudget 2020
Intäkter

Totalt

40000
Verksamhet

-27 175

Kostnader

Netto 2020

176 030

148 855

Kostnader

Netto 2020

427

SOCIALCHEF
Text

Intäkter

10400

SOCIALNÄMND

427

71230

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

100

100

77510

GEMENSAMMA KOSTNADER

1 384

1 384

77570

ADMINISTRATION

-9 410

9 410

0

Summa

-9 410

11 321

1 911

Kostnader

Netto 2020

200

200

40100
Verksamhet

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Text

31300

KONSUMENTRÅDGIVNING

35100

ALKHOHOLLAG

71010

IFO-ENHETEN

71110

INSTITUTIONSVÅRD BARN O UNGA

71130

FAMILJEHEMSVÅRD BARN O UNGA

71140

INSATSER BARN O UNGA

71150

ÖPPENVÅRD BARN O UNGA

71160

ÖPPENVÅRD EKB

71310

INSTITUTIONSVÅRD VUXNA

71320

INSATSER VUXNA

71330

ÖPPENVÅRD VUXNA

71410

EKONOMISKT BISTÅND

72100

FAMILJERÄTT
Summa

40200
Verksamhet

VERKSAMHET

77130

TERAPIVERKSAMHET

77135

DAGVERKSAMHET DEMENS

77150

NATT
Summa

40210
77110

-80
-250

-4 000
-150
-100
-4 580

Intäkter

-7 100

-7 100

40220
77110

0
9 105

6 000

5 750

1 071

1 071

580

580

1 245

1 245

0

-4 000

1 300

1 300

2 760

2 610

1 594

1 594

9 100

9 000

300

300

33 335

28 755

Kostnader

Netto 2020

20 991

13 891

219

219

465

465

6 500

6 500

28 175

21 075

Kostnader

Netto 2020

14 534

14 534

14 534

14 534

Kostnader

Netto 2020

15 093

15 093

15 093

15 093

BYSJÖSTRAND 1
Text

Intäkter

PERSONAL
Summa

Verksamhet

80
9 105

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Text

77111

Verksamhet

Intäkter

0

BYSJÖSTRAND 2
Text

Intäkter

PERSONAL
Summa

0

SOCIALNÄMNDEN
Driftsbudget 2020
40400
Verksamhet

LSS/SOCIALPSYKIATRI
Text

Intäkter

Kostnader

Netto 2020

259

259

2 572

2 572

9 873

6 973

1 186

1 186

4 743

4 243

-180

3 000

2 820

BOENDE SÄRSKILD SERVICE VUXEN

-205

2 100

1 895

SERVICEBOSTAD LSS

-130

4 543

4 413

422

422

38

38

56

56

77320

KONTAKTPERSON SOL

77810

GEMENSAMMA KOSTNADER LSS

77820

PERSONLIG ASSISTANS SFB

77830

PERSONLIG ASSISTANS LSS

77841

GRUPPBOSTAD GÄRDESVÄGEN

-500

77843

BOENDE SÄRSKILD SERVICE BARN

77844
77848
77850

KONTAKTPERSON LSS

77851

KONTAKTFAMILJ LSS

77852

LEDSAGARSERVICE LSS

77853

AVLÖSARSERVICE LSS

77854

KORTTIDSTILLSYN ÖVER 12 ÅR

77855

KORTTIDSVISTELSE BARN O UNGA

77856

KORTTIDSVISTELSE VUXNA

77891

DAGLIG VERKSAMHET

77940

BOENDESTÖD

77941

INSTITUTIONSPLACERING SOL
Summa

40500
Verksamhet

Text

PERSONAL

77720

VERKSAMHET

77760

REHABILITERING
Summa

40800

PERSONAL

77311

VERKSAMHET

77350

NATT

77360

TRYGGHETSBOENDE

77370

MATSERVICE

77390

FORDON

77420

TRYGGHETSTELEFON

77430

ANHÖRIGSTÖD
Summa

40900
77210

-5

240

240

300

295

0
-10

3 045

3 035

2 381

2 381

0
-3 930

34 759

30 829

Kostnader

Netto 2020

6 808

6 808

-140

2 719

2 579

1 864

1 864

-140

11 391

11 251

Intäkter

HEMTJÄNST
Text

77310

Verksamhet

0

HEMSJUKVÅRD

77710

Verksamhet

-2 900

Intäkter

Kostnader

Netto 2020

-75

14 103

14 028

-700

4 231

3 531

2 683

2 683

-120

1 521

1 401

-700

750

50

1 280

1 280

326

-94

10

10

24 904

22 889

Kostnader

Netto 2020

2 518

2 518

2 518

2 518

-420
-2 015

HANDLÄGGARENHET
Text

Intäkter

HANDLÄGGARENHETEN
Summa

0

SOCIALNÄMNDEN
Investeringsbudget 2020
Netto 2020

Totalt

300

SOCIALCHEF
Text

INVENTARIER SOCIALNÄMND

300

Summa

300

SOCIALNÄMNDEN
Personal 2020
Antal ÅA
2020

Antal ÅA
2019

170,55

175,78

12,00

11,00

10,50
2,00
1,00

10,00
2,00
1,00

4,00
0,50
1,00
9,90

5,00
0,50

PERSONAL

25,20

25,20

PERSONAL

26,40

26,40

1,40
5,17
0,92
7,25
7,25

Totalt
40000

Socialchef

77570
40100

Individ och familjeomsorg

71010
71150
71330
40200

LSS/Socialpsykiatri
77810
GEMENSAMMA KOSTNADER LSS
77820
PERSONLIG ASSISTANS SFB
77830
PERSONLIG ASSISTANS LSS
77841
GRUPPBOSTAD
77848
SERVICEBOSTAD
77856
KORTTIDSVISTELSE VUXEN
77891
DAGLIG VERKSAMHET

77940
40500

4,55
3,90

PERSONAL
VERKSAMHET
REHABILITERING

9,68
1,00
2,00

9,68
1,00
2,00

23,70
2,75
3,96
1,27
0,25

25,70
2,75
3,96
1,27
0,25

3,00

3,00

Hemtjänst

77310
77311
77350
77360
77420
40900

BOENDESTÖD

1,20
9,53
0,92
7,25
7,25
0,60
4,17
4,25

Hemsjukvård

77710
77711
77760
40800

9,90

Bysjöstrand 2

77110
40400

VERKSAMHET
TERAPI
DAGVÅRD DEMENS
NATT

Bysjöstrand 1

77110
40220

IFO-ENHETEN
BARN O UNGA
VUXNA

Särskilt boende Bysjöstrand

77111
77130
77135
77150
40210

ADMINISTRATION

PERSONAL
VERKSAMHET
NATT
TRYGGHETSBOENDE
TRYGGHETSTELEFON

Handläggarenhet

77210

HANDLÄGGARENHET

BESLUTSATTESTANTER 2020
ANSVAR OCH VERKSAMHET enligt förvaltningsbudget
Ansvar

Verksamhet

4*****

Attestant

Ersättare

Johan Callenmark

Joachim Krüger
Johanna Sandelin Eriksson

40000

10400

Johan Callenmark

Annica Sjödin

40100

Nedzad Lujinovic

Sofia Lindstrand

40200

Liselott Kling

Malin Åstrand
Johanna Ledin Åberg

40210

Malin Åstrand

Liselott Kling
Johanna Ledin Åberg

40220

Liselott Kling

Malin Åstrand
Johanna Ledin Åberg

40400

Ann-Katrin Strid

Boel Solin

40500

Britt Aspgren

Johanna Norberg Asplund

40800

Ola Hålén

Johanna Stålberg

40900

Birgitta Hännninen
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Referens

2019-11-19

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

Verksamhetsmål 2020
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner de mål som föreslås.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till verksamhetsmål för 2020 har utarbetats vid respektive
verksamhet utifrån Socialnämndens mätbara mål och kommunens
övergripande mål. Målen har stämts av tvärfunktionellt för att få en lärande
organisation. En ny, gemensam mål mall, har tagits fram för enheterna.
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.

19-10-18

LSS OCH SOCIALPSYKIATRI VERKSAMHETSMÅL FÖR 2020

Strategi: Ständiga förbättringar

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling,
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Socialnämndens mål:
· Heltid som norm (Heltidsresan)
Aktivitet: -Kartlägga nuvarande sysselsättningsgrader inom verksamheten. -Kartlägga medarbetarnas
önskemål av att jobba heltid samt potential/vilja av att utföra andra arbetsuppgifter. - Samplanering
över verksamhetsgränser. Introduktion på andra arbetsplatser/studiebesök/arbetsrotation (för att på
sikt underlätta samplanering) - Kombi tjänster? Utreda om sådana möjligheter finns.
När mäta: Start våren 2020 fortlöpande under året
Hur mäta: Utföra Kartläggning (Kartläggning formulär/utformas i samverkan med övriga verksamheter
inom socialförvaltningen)
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef samt ha dialog med berörda kollegor på Bysjöstrand och
Hemtjänsten.

· Aktualisera Ockelbo kommuns värdegrund
Aktivitet: Fortlöpande introducera och involvera verksamhetens medarbetare under året.
När mäta: Gemensam genomgång tillsammans med medarbetarna med efterföljande samarbete på
vilket sätt kan vi arbeta med kommunens och Socialförvaltningens värdegrund
Hur mäta: Återkommande inslag vid APT.
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschefoch medarbetare.

Enhetens egna mål

Formulera värdegrunden inom respektive enhet samt gemensamt inom hela verksamheten
Aktivitet: Att medvetandegöra Ockelbo kommuns värdegrund hos alla medarbetare inom
verksamheterna. Att formulera värdegrunden inom den egna enheten. Att vidareutveckla samarbete
inom LSS och socialspykiatri så syftet med värdegrunden ger kommuninvånarna möjligheter att utvecklas
utifrån deras individuella behov.
När mäta: Under 2020 vid inspirationdag/studiebesök i motsvarande verksamheter i andra kommuner
Hur mäta: Fortlöpande under året samt avstämningar vid APT..
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef och medarbetare.

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen
Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och
rekrytera kompetens.
Socialnämndens mål:
· Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra personalen till
kompetensutveckling
Aktivitet: Uppmuntra och möjliggjöra kompetensutveckling inom aktuellt verksamhetsområde. Vid
rekrytering ange specifik kompetens som krav.
När mäta: Fortlöpande under året informera om möjligheter till kompetensutveckling
Hur mäta: Kontinuerligt, informera och föra dialog gällande kompetensutveckling, utbilda utifrån
verksamhetens behov.
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef.

· Förbättra arbetsmiljön fysiskt och psykosocialt
Aktivitet: Kartlägga nuläget vad gäller långtissjukskrivna medarbetare. Involvera personalavdelningen för
att utveckla ett systematiskt arbete med rehabilitering
När mäta: Fortlöpande under året. Medverka i utbildning gällande förebyggande hälsoarbete.
Hur mäta: Kartlägga och systematiskt följa upp sjukfrånvaron.
Ansvarig: Enhetschef och biträdande enhetschef och medarbetare.

Enhetens egna mål
· LSS och Socialpsykiatri
Aktivitet: Genomföra kartläggning av den kompetens som finns i dag.
När mäta: Våren 2020
Hur mäta: Frågeblankett
Ansvarig: Enhetschef och biträdande enhetschef och medarbetare

Strategi: Teknik som underlättar
Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för
kommuninvånarna och organisationen.
Socialnämndens mål:
· Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat till Digitaliseringsplanen)
· Utveckla i användandet av teknik.
Aktivitet: Samverkan med IT-verksamhet/Treserva/TES. Utveckla teknikstöd för medarbetarna. Införa
digital tidsredovisning inom personlig assistans. Utveckla tillgång till O-bo nätet i personalgrupp på Uret
När mäta: Tidsredovisningshanering från kommun till Försäkringskassan
Hur mäta: Tidsuppskattning av berörda medarbetare och enhetschef, biträdande enhetschef.
Ansvarig: Enhetschef biträdande enhetschef och medarbetare.

Aktivitet: Vid utarbetande av den enskildes genomförandeplan uppmärksamma behov av
välfärdstekniska/digitala lösningar/hjälpmedel för att underlätta vardagen.
När mäta: Kontinuerligt vid behov samt vid uppdatering av den enskildes genomförandeplan
Hur mäta: Ta upp dig metodstödsträffar på verksamheten.
Ansvarig: Enhetschef biträdande enhetschef och medarbetare

Strategi: Utveckla samhället

Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Socialnämndens mål:
· Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom
Socialförvaltningen samt övriga verksamheter inom kommunen.
Aktivitet: Under 2020 verka för samlokalisering av enheterna Hemtjänst och LSS/Socialpsykiatrins chefer.
Ger möjligheter till att stärka, förbättra och utveckla samarbete och verksamheterna.
När mäta: Utformas i samverkan.
Hur mäta: Fortsätta att utveckla samarbete inom socialförvaltningen
Ansvarig: Berörda Enhetschefer och Biträdande Enhetschefer

Aktivitet: Deltar i projekt ”Ett hållbart arbetsliv” tillsammans med AME, samt IFO. Projektet pågår under
perioden 2019-10-01- 2022-06-30. I projektet är följeforskare från Högskolan i Gävle inkopplade.
När mäta: Kontinuerligt under projektet.
Hur mäta: Inom projektet
Ansvarig: Enhetschef , medarbetare. Projektansvarig, Anders Roth AME

Aktivitet: Genomgång av samtliga verksamheter inom LSS och Socialpsykiatri vad gäller brukarnas
stödbehov. Utifrån det utforma verksamheterna så det möter behoven.
När mäta: Under året.
Hur mäta: På de verksamheter som har tillgång till TES, använda det. I övrigt utföra kartläggning av den
enskildes behov och hur verksamhetens utformning ser ut idag.
Ansvarig: Enhetschef och biträdande enhetschef

Aktivitet: Samarbete med hemsjukvård, samt andra berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter
uppdateras. Utformning av stöd i vardagen för innevånare som har insatser från Individ och
familjeenheten.
När mäta: Under året
Hur mäta: Fortsätta utveckla samarbete genom dialog/beskriva behov.

Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef, medarbetare tillsammans med berörda verksamheters
aktörer.

Strategi: Torgför Ockelbo
Beskrivning: Gör det känt – sprid det inom och utanför kommunen.
Socialnämndens mål:
· Sprida goda exempel från våra verksamheter i media
Aktivitet: Uppmärksamma/bjuda in media till vår verksamhet utifrån kommande och pågående
aktiviteter.
När mäta: Fortlöpande under året.
Hur mäta: Studiebesök till andra verksamheter samt i närliggande kommuner.
Ansvarig: Enheteschef biträdande enhetschef
Enhetens egna mål
· Informera och göra kommunens innevånare medvetna om LSS och socialpsykiatrinsverksamheter
Aktivitet: Uppdatera befintliga informationsbroschyrer, utforma där det saknas.
Synligöra kommunens verksamheter enligt LSS samt socialpsykiatrin
När mäta: Kontinuerligt under året.
Hur mäta: Dokumentera och delta vid olika forum för att synliggöra kommunens verksamheter enligt
LSS samt socialpsykiatrin
Ansvarig: Enhetschef och Biträdande enhetschef

Miljömål/formulering
· Transportsystemet förändras succesivt mot mer miljöanpassade
transportslag och ett resurssnålare samhälle
Aktivitet: Ytterligare effektivisera planering av insatser som kräver användande av bil. Gäller främst
insatser inom boendestöd, socialspykiatri.
När mäta: Kontinuerligt under året.

Hur mäta: Att tänka miljöanpassat vid planering av insatser som kräver bil.
Ansvarig: Alla medarbetare, enhetschef och biträdande enheteschef.

· 2020 ska energianvändningen för kommunala fastigheter effektiviseras med 25% jämfört med
utgångsåret 2009
Aktivitet: Att samlokalisera likartade verksamheter både inom och utom respektive förvaltning i
kommunen.
När mäta: Kontinuerlig dialog
Hur mäta: Dialogdagar där alla förvaltningars behov och resurser lyfts
Ansvarig: Alla medarbetare, politiker

Enhetens egna mål

· xxxxxxxx
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VERKSAMHETSMÅL FÖR 2020
Strategi: Ständiga förbättringar
Beskrivning:
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med
utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.

Socialnämndens mål:
 Aktualisera Ockelbo kommuns värdegrund
Aktivitet: Frigöra tid för medarbetarna att delta och genomföra workshops kring
värdegrunden. Samt vid nyanställning delge kommunens värdegrund.
När mäta: Vid medarbetarsamtal
Hur mäta: Medarbetare får lämna goda exempel hur de integrerar värdegrunden i
det dagliga arbetet
Ansvarig: Arbetsledningen

Enhetens egna mål
 Patientsäkerhet
Aktivitet: Hemsjukvården ska erbjuda våra patienter inskrivna i hemsjukvård och
på våra särskilda boenden fördjupad läkemedelsgenomgång och hembesök
tillsammans med familjeläkare från Hälsocentralen och/eller specialistvården.
När mäta: Kvartalsvis
Hur mäta: Kontrollräkning i Treserva
Ansvarig: Arbetsledningen

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen
Beskrivning:
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och
rekrytera kompetens.
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Socialnämndens mål:
 Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra
personalen till kompetensutveckling
Aktivitet: Fortsätta utbilda medarbetarna för att kunna möta patienternas hälso –
och sjukvårdsbehov. Fortbildning inom olika relevanta ämnen och utifrån
patienternas behov.

När mäta: 1 gång/år
Hur mäta: Redovisar årets genomförda utbildningar i
patientsäkerhetsberättelsen.
Ansvarig: Arbetsledningen

 Förbättra arbetsmiljön fysiskt och psykosocialt
Aktivitet: Arbeta förebyggande med att öka frisknärvaron och säkra upp frånvaro
med en viss överanställning.
Kontinuerligt se över varje omvårdnadsansvarig sjuksköterskas arbetsbelastning
utifrån vårdtyngd och vid behov omfördela.
När mäta: Kontinuerligt
Hur mäta: Medarbetardialoger
Ansvarig: Arbetsledningen

Enhetens egna mål
 Utökning av Rehabenheten utifrån att patientsäkra rehab insatserna
Aktivitet: Arbeta utifrån att få anställa en fysioterapeut
När mäta: Vid 2020 år slut
Ansvarig: Arbetsledning i samverkan med Socialchef
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Strategi: Teknik som underlättar
Beskrivning:

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för
kommuninvånarna och organisationen.

Socialnämndens mål:
 Utveckla teknikstöd för medarbetare.
Aktivitet: Hälso – och sjukvårdens befintliga IT stöd (NPÖ, Pascal, Palliativa
registret, Swevac, Tandvårdswebben, Senior alert, Treserva, Lifecare) ska
fungera felfritt för att kunna säkerställa patientsäkerheten
När mäta: Kontinuerligt
Hur mäta: Avstämningar i nära samverkan med Socialförvaltningens IT ansvariga
Ansvarig: Socialchef i samverkan med arbetsledningen

Strategi: Utveckla samhället
Beskrivning:
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och
verka i.

Socialnämndens mål:
 Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom
Socialförvaltningen samt övriga verksamheter inom kommunen.
Aktivitet: Fortsatt utveckling med teamsamverkan med omvårdnadspersonal på
Bysjöstrand. Delta på LSS arbetsplatsträffar och fortsatt arbete i samverkan med
Hemtjänsten/biståndshandläggare för att få fungerande tematräffar med
regelbundenhet.
När mäta: Halvårsvis
Hur mäta: Kontrollera antalet genomförda tematräffar
Ansvarig: Arbetsledningen
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Enhetens egna mål
 Samverkan med Regionen
Aktivitet: Initiera till en samverkan med Ockelbo HC för att sedan kunna sprida
goda exempel/information om hur Hemsjukvården och HC samverkar runt våra
gemensamma patienter.
När mäta: Slutet av 2020
Hur mäta: Utvärdering av pågående arbete
Ansvarig: Arbetsledning i samverkan med Ockelbo HC arbetsledning

Strategi: Torgför Ockelbo
Beskrivning:
Gör det känt – sprid det inom och utanför kommunen.

Enhetens egna mål
 Attraktiv VFU placering
Aktivitet: Under 2019 har sjuksköterskestuderande som haft sin VFU placering på
Hemsjukvården givit mycket god respons och återkoppling efter sina placeringar.
Detta vill vi kunna påvisa rent konkret.

När mäta: Dela ut enkät vid sjuksköterskestuderande VFU:s avslut
Hur mäta: Upprätta en enkät med syfte att identifiera de faktorer som utmärker
oss som en god VFU placering för att i framtiden kunna behålla och
vidareutveckla de faktorer som är av god kvalitet.
Ansvarig: Arbetsledningen
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Miljömål/formulering
 Transportsystemet förändras succesivt mot mer miljöanpassade
transportslag och ett resurssnålare samhälle
Aktivitet: Körschema för våra bilar för att undvika onödigt bilåkande
När mäta: 2 ggr/år
Hur mäta: Att körschemat har följts
Ansvarig: Arbetsledningen
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HANDLÄGGARENHETENS VERKSAMHETSMÅL
FÖR 2020
Strategi: Ständiga förbättringar
Beskrivning:
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med
utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.

Socialnämndens mål:
 Aktualisera Ockelbo kommuns värdegrund
Aktivitet: Genomföra två workshops kring värdegrunden tillsammans med IFO.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att workshops genomförts.
Ansvarig: Enhetschef

Handläggarenhetens egna mål
 Individens behov i centrum, IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt som stärker individens och anhörigas delaktighet i utredning
och genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats.
Aktivitet: Uppföljning av ärenden inom socialpsykiatrin som inte har utredningar
enligt arbetssättet IBIC.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att alla brukare med boendestöd ska ha en utredning enligt IBIC.
Ansvarig: LSS- och Biståndshandläggare
Aktivitet: Kartlägga alla ärenden inom SoL och LSS om utredningarna är gjorda
enligt IBIC eller ej. Göra en planering för uppföljningar enligt IBIC.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Kartläggning gjord och att det finns en planering för uppföljningar
enligt IBIC.
Ansvarig: LSS- och Biståndshandläggare
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Aktivitet: Vi utgår från IBIC i våra utredningar och brukaren är delaktig och mål
och att beslutet är anpassat efter brukarens behov.
När mäta: År
Hur mäta: Vi vill bibehålla det höga resultatet i socialstyrelsens
brukarundersökning, ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”. Att resultatet i
öppna jämförelser är över >83%, (85%, 2019).
Ansvarig: Enhetschef, LSS- och Biståndshandläggare
Aktivitet: Kollegiegranskning av ärenden enligt framtagen ”Lathund” och
arbetssättet IBIC vid 2 tillfällen på våren och 2 tillfällen på hösten.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att ärendegranskningarna genomförts enligt angiven aktivitet.
Ansvarig: Enhetschef, LSS- och Biståndshandläggare

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen
Beskrivning:
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och
rekrytera kompetens.

Socialnämndens mål:
 Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra
personalen till kompetensutveckling
Aktivitet: Att LSS- och biståndshandläggare uppdateras inom ny lagstiftning och
socialpsykiatri. Att samtliga har en individuell kompetensutvecklingsplan inom sitt
område, (100% av handläggarna har rätt grundkompetens).
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att kompetenshöjande aktiviteter planerats och genomförts.
Ansvarig: Enhetschef, LSS- och Biståndshandläggare
Förbättra arbetsmiljön fysiskt och psykosocialt
Aktivitet: Planera gemensamma friskvårdsaktiviteter. Alla använder sig av
friskvårdspengen.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Stämma av att alla handläggare använt friskvårdspengen.
Bibehålla sjukfrånvaron på låg nivå <3%. (2018 1,69% och delår 2019 2,10%)
Ansvarig: Enhetschef, LSS- och Biståndshandläggare
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Strategi: Teknik som underlättar
Beskrivning:
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för
kommuninvånarna och organisationen.

Socialnämndens mål:
 Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat
till Digitaliseringsplanen)
Aktivitet: Delaktig i att införa ny teknik. Införa ny teknik/metod exempelvis
bildsam.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att metoden eller tekniken används. Att handläggarna informerar
brukarna som erbjuds att använda den nya tekniken.
Ansvarig: Enhetschef, LSS- och Biståndshandläggare
 Utveckla teknikstöd för medarbetare.
Aktivitet: Förbättra informationen mellan handläggare och utförare gällande ny
teknik som finns och ska införas i socialförvaltningens olika verksamheter. För att
handläggare ska känna sig trygg och säkerställa att handläggaren kan lämna rätt
information till brukare.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att informationstillfällen planerats in på APT eller separata möten.
Ansvarig: Enhetschef
Aktivitet Handläggarenheten: Undersöka möjligheten att skaffa
översättningspenna.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att aktiviteten är genomförd och att möjligheten att skaffa
översättningspenna har undersökts och om det är möjligt införskaffats.
Ansvarig: Enhetschef
Utveckla i användandet av teknik.
Aktivitet: När uppföljningsdelen enligt IBIC utvecklats klart hos leverantör utbilda
samtliga handläggare i systemet samt uppdatera ”Lathunden”.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att utbildning genomförts och lathunden för IBIC och Treserva är
uppdaterad.
Ansvarig: Enhetschef
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Strategi: Utveckla samhället
Beskrivning:
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och
verka i.

Socialnämndens mål:
 Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom
Socialförvaltningen samt övriga verksamheter inom kommunen.
Aktivitet: Vara delaktig i att utveckla boendestödet så att det omfatta fler
målgrupper än i dag i samverkan med IFO och socialpsykiatrin.
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att boendestödet som insats omfattar fler målgrupper.
Ansvarig: Enhetschef, LSS- och biståndshandläggare

Strategi: Torgför Ockelbo
Beskrivning:
Gör det känt – sprid det inom och utanför kommunen.

Socialnämndens mål:
 Sprida goda exempel från våra verksamheter i media
Aktivitet: Beskriva arbetet med IBIC
När mäta: År
Hur mäta: Artikel på intranätet och/eller i annan media som vill publicera artikeln.
Ansvarig: Enhetschef, LSS- och biståndshandläggare

Miljömål/formulering
 Transportsystemet förändras succesivt mot mer miljöanpassade
transportslag och ett resurssnålare samhälle
Aktivitet: Öka använde av videokonferens och webbutbildningar
När mäta: Delår/år
Hur mäta: Att användandet ökat i förhållande till 2019.
Ansvarig: Enhetschef, LSS- och biståndshandläggare
 2020 ska energianvändningen för kommunala fastigheter effektiviseras
med 25% jämfört med utgångsåret 2009
Aktivitet: Se över belysningen, att lysrör och lampor är energisnåla, led lampor.
När mäta: År
Hur mäta: Att en översyn är gjord, kontoret Uret. Är det ej energisnåla lysrör,
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framföra önskemål om energisnålare lysrör till fastighetsägaren. När det gäller
övriga lampor, i punktbelysningar, att de byts ut till LED-lampor där inte sådana
finns.
Ansvarig: Enhetschef handläggarenheten, Enhetschef IFO LSS- och
biståndshandläggare, Socialsekreterare
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HEMTJÄNSTENS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2020

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

Socialnämndens mål:
 Heltid som norm (Heltidsresan)
Aktivitet: Öka antalet heltidstjänster inom Hemtjänsten med 1%
När mäta: Löpande under året, vid varje nyrekrytering.
Hur mäta: Vid varje nyrekrytering under 2020 ska endast heltidstjänst erbjudas.
Ansvarig: Enhetschef och bitr. enhetschef
 Aktualisera Ockelbo kommuns värdegrund
Aktivitet: Hemtjänsten ska för att aktualisera värdegrunden vidare utveckla
arbetssättet IBIC.
När mäta: Workshop vid minst 2 tillfällen under 2020 samt vid ordinarie
arbetsplatsträffar.
Hur mäta: Medvetandegöra grunden till varför vi arbetar med IBIC och hur den
hör ihop med Socialförvaltningens värdegrund.
Ansvarig: All personal som arbetar på Hemtjänsten.

Enhetens egna mål
 Utveckla organisationen
Aktivitet: Hemtjänsten ska utreda och se om det finns ett arbetssätt som skapar
mer delaktighet hos personalen. Annan arbetsmetod samt möjligheten till att
återinföra kvällspatrull.
När mäta: Ses över under kvartal 1–3, 2020
Hur mäta: Utreda de behov som uppkommit i medarbetarsamtal samt övriga
forum.
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Ansvarig: Enhetschef och biträdande enhetschef tillsammans med all personal
på Hemtjänsten.

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen
Beskrivning:
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och
rekrytera kompetens.

Socialnämndens mål:
 Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra
personalen till kompetensutveckling
Aktivitet: Uppmuntra och möjliggöra kompetensutveckling inom aktuellt
verksamhetsområde för Hemtjänstens medarbetare. Vid rekrytering ange specifik
kompetens som krav.
När mäta: Kontinuerligt under hela året, specifikt vid planerade arbetsplatsträffar.
Hur mäta: Informerar om formella utbildningar. Informera och utbilda vid
arbetsplatsträffar. Anpassa arbetsschema för att kunna kombinera arbete och
studier.
Ansvarig: Enhetschef, bitr. enhetschef
 Förbättra arbetsmiljön fysiskt och psykosocialt
Aktivitet: Kartlägga arbetsmiljön utifrån OSA och därefter planera in utbildning för
den kompetens som saknas.
När mäta: Fortlöpande under 2020
Hur mäta: Dagligen fånga upp behoven i verksamheten. Genomföra de åtgärder
som behövs i verksamheten.
Ansvarig: All personal på Hemtjänsten, enhetschef och biträdande enhetschef
har övergripande ansvar.
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Strategi: Teknik som underlättar
Beskrivning:

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för
kommuninvånarna och organisationen.

Socialnämndens mål:
 Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat
till Digitaliseringsplanen)
Aktivitet: Initiera till Ockelbos ICA-handlare att möjliggöra för Hemtjänstens
brukare att handla via internet.
När mäta: Samverkan med näringsidkare ska ske under kvartal 1, 2020.
Hur mäta: Samverka med kommunens näringsidkare. Köpa ett nytt låssystem
och installera. Köpa mobiltelefoner som är anpassade till Hemtjänstens arbete.
Ansvarig: Enhetschef och bitr. enhetschef tillsammans med alla medarbetare på
Hemtjänsten.
 Utveckla teknikstöd för medarbetare.
Aktivitet: Köpa in nya mobiltelefoner och byta digitalt låssystem
När mäta: Nytt låssystem ska köpas in och installeras under kvartal 1 och 2,
2020, sedan kontinuerligt installera vid nya brukare. Mobiltelefoner ska köpas in
och installeras under kvartal1, 2020.
Hur mäta: Köpa mobiltelefoner som är anpassade till Hemtjänstens arbete.
Likaså köpa in nytt låssystem som ska installeras och integreras med de
verksamhetssystem som erhålls.
Ansvarig: Enhetschef och bitr. enhetschef tillsammans med alla medarbetare på
Hemtjänsten i Samverkan med IT-samordnare och systemutvecklare.
 Utveckla i användandet av teknik.
Aktivitet: Internutbilda och informera om användandet av dator och telefon i de
verksamhetssystem vi arbetar i.
När mäta: Fortlöpande under hela 2020.
Hur mäta: I den dagliga planeringen, möjliggöra för alla medarbetare att ta till sig
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den information som vi ger och träna på att arbeta i systemen. Bland annat
genom den vardagliga dokumentationen och skriva genomförandeplaner.
Ansvarig: Enhetschef och bitr. enhetschef tillsammans med alla medarbetare på
Hemtjänsten.

Strategi: Utveckla samhället
Beskrivning:
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och
verka i.

Socialnämndens mål:
 Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom
Socialförvaltningen samt övriga verksamheter inom kommunen.
Aktivitet: Upprätta tydligare riktlinjer för samarbete mellan hemsjukvård och
hälsocentral samt leva upp till riktlinjerna. Stärka samarbetet med övriga
verksamheter inom kommunen. Initiera samarbete med Ugglebo arbetarförening
gällande möjlighet för digitala inköp.
När mäta: Löpande under året, riktlinjer ska upprättas under kvartal 1 och 2,
2020. Samarbetet med Ugglebo arbetarförening ska starta under kvartal 1, 2020.
Hur mäta: Fortsätta arbetet med att utveckla samarbetet genom dialog och nyaoch eller reviderade riktlinjer.
Samarbetet med Ugglebo arbetarförening ska ske genom dialog och beskriva
Hemtjänstens behov.
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef tillsammans med samverkade
aktörer och all personal på Hemtjänsten.
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Strategi: Torgför Ockelbo
Beskrivning:
Gör det känt – sprid det inom och utanför kommunen.

Socialnämndens mål:
 Sprida goda exempel från våra verksamheter i media
Aktivitet: Informera om hemtjänstens och trygghetsboendets verksamheter.
När mäta: Kontinuerligt under året.
Hur mäta: Delta på arbetsmarknadsdagar, delta på framtidsdagar på skolor i
kommunen. Studiebesök till andra verksamheter. Arbeta med att nå
hemtjänstens interna vision – Sveriges bästa hemtjänst.
Ansvarig: All personal som arbetar på Hemtjänsten.
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Miljömål/formulering
 Transportsystemet förändras succesivt mot mer miljöanpassade
transportslag och ett resurssnålare samhälle
Aktivitet: Vid planering av våra körscheman, i möjligaste mån, minimera
användandet av bil eller flera resor till samma ställe.
När mäta: Kontinuerligt under året.
Hur mäta: Dagligen planera och tillsammans med all personal prata om miljön
och tänker hur vi kan arbeta miljömässigt med våra transportmedel.
Ansvarig: All personal på hemtjänsten.
 2020 ska energianvändningen för kommunala fastigheter effektiviseras
med 25% jämfört med utgångsåret 2009
Aktivitet: Flytta verksamheten till mer anpassade och energisnåla lokaler.
När mäta: Kvartal 3 och 4, 2020.
Hur mäta: Be anställda på hemtjänsten att tipsa om olika lokaler som kan vara
lämpliga. Ha kontakt med teknisk chef om vilka lokaler som finns inom
kommunen.
Ansvarig: Enhetschef

Enhetens egna mål
 Transportmedel
Aktivitet: Vid nästa inköp av bil ska mer miljöanpassad bil köpas in.
När mäta: Kvartal 2, 2020
Hur mäta: Ta in olika förslag på bilar samt göra en risk- och konsekvensanalys ur
ett miljö och ekonomiskt perspektiv.
Ansvarig: Enhetschef och Lars Landström, tekniska enheten.
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS
VERKSAMHETSMÅL FÖR 2020

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

Socialnämndens mål:
 Aktualisera Ockelbo kommuns värdegrund
Aktivitet: Genomföra 2 workshops kring värdegrunden tillsammans med
handläggarenheten
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Att workshops genomförts
Ansvarig: Enhetschef

Enhetens egna mål
 Alla utredningar gällande missbruk genomförs med ASI
Addiction Severity Index, ASI, är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används för personer
med missbruks- och beroendeproblem för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för
planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser

Aktivitet: Att utbilda personal i ASI
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Utbildad personal använder ASI. Kolla hur många av genomförda
missbruksutredningar som har utretts med ASI.
Ansvarig: Enhetschef

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
IFO  Nedzad Lujinovic  0297 555 67 reception  
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Strategi: Trygga kompetensförsörjningen
Beskrivning:
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och
rekrytera kompetens.

Socialnämndens mål:
 Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra
personalen till kompetensutveckling
Aktivitet: Att IFO uppdateras inom ny lagstiftning. Att samtliga har en individuell
kompetensutvecklingsplan inom sitt område. Alla socialsekreterare som arbetar
med barn och unga är socionomer.
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Att kompetenshöjande aktiviteter planerats och genomförts.
Socialsekreterare som jobbar med barn och unga är socionomer.
Ansvarig: Enhetschef, Socialsekreterare


Förbättra arbetsmiljön fysiskt och psykosocialt

Aktivitet: Uppmuntra medarbetarnas egna friskvårdsaktiviteter
När mäta: Delårsbokslut/År, Medarbetarsamtal.
Hur mäta: Fler medarbetare använder friskvårdsbidraget.
Ansvarig: Enhetschef

Enhetens egna mål
 Att handläggare inom IFO gör säkra skyddsbedömningar gällande vuxna
och barn
Aktivitet: Utbilda alla i utredningsmetoden ”Freda” Alla handläggare utbildas i
hantering av LVU/LVM samt handläggning och dokumentation.
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Antal utbildade
Ansvarig: Enhetschef och Bitr. Enh. chef
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Strategi: Teknik som underlättar
Beskrivning:

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för
kommuninvånarna och organisationen.

Socialnämndens mål:
 Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat
till Digitaliseringsplanen)
Aktivitet: Införa minst en ny teknik/metod exempelvis bildstöd.
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Att metoden eller tekniken används. Att brukare informeras och
erbjuds att använda ny teknik.
Ansvarig: Enhetschef
 Utveckla teknikstöd för medarbetare.
Aktivitet: Införa minst en ny teknik/metod som underlättar bedömningsarbetet.
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Att ny metod används
Ansvarig: Enhetschef

Enhetens egna mål
 Digitalisera funktion påminnelser om besökstider
Aktivitet: Genom kontakt med IT och IT-stöd anpassa funktionen till de system vi
använder.
När mäta: Delårsbokslut/År.
Hur mäta: Funktionen används och fungerar
Ansvarig: Enhetschef

 Socialtjänstens insatser finns i Insatskatalogen.se
Aktivitet: Insatser beskrivs och publiceras.
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Funktionen används och fungerar.
Ansvarig: Enhetschef
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 Biståndsansökningar skall finnas som E-tjänst
Aktivitet: Bilda arbetsgrupper tillsammans med IT för att ta fram förslag
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Funktionen används och fungerar
Ansvarig: Enhetschef

Strategi: Utveckla samhället
Beskrivning:
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och
verka i.

Socialnämndens mål:
 Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom
Socialförvaltningen samt övriga verksamheter inom kommunen.
Aktivitet: Vara delaktig att utveckla boendestödet så att det omfattar fler
målgrupper i samverkan med socialpsykiatrin och handläggarenheten
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Att boendestödet som insats omfattar fler målgrupper
Ansvarig: Enhetschef

Enhetens egna mål
 Utöka samarbetet med AME för att fler människor kommer i egen
försörjning
Aktivitet: Starta projekt ”kvinnor och män i anställning” – Ockelbomodellen med
start 1 januari 2020
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Utvärdering av projektet
Ansvarig: IFO/AME



Utbildnings och kulturnämnden och IFO återupptar samarbetet

Aktivitet: IFO personal lägger minst en vecka av sin arbetstid per år på
förebyggande arbete inom skola och förskola. Presidieträffar och erbjudande om
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samarbetet återupptas
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Presidieträffar och aktiviteter under 2020 genomförs tillsammans med
skolan
Ansvarig: Socialchef, Enhetschef IFO

Strategi: Torgför Ockelbo
Beskrivning:
Gör det känt – sprid det inom och utanför kommunen.

Socialnämndens mål:
 Sprida goda exempel från våra verksamheter i media
Aktivitet: Fokusveckor beskrivs och informeras om
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Informationen har publicerats och fokusveckorna genomförts
Ansvarig: Enhetschef

Miljömål/formulering
 Transportsystemet förändras succesivt mot mer miljöanpassade
transportslag och ett resurssnålare samhälle
Aktivitet: Köpa två cyklar till verksamheten. IFO använder cykel inom Ockelbo
centralort,
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Bilbokningar minskar
Ansvarig: Enhetschef

 2020 ska energianvändningen för kommunala fastigheter effektiviseras
med 25% jämfört med utgångsåret 2009
Aktivitet: Se över belysningen, att lysrör och lampor är energisnåla, led lampor.
När mäta: Delårsbokslut/År
Hur mäta: Att en översyn är gjord, kontoret Uret. Är det ej energisnåla lysrör,
framföra önskemål om energisnålare lysrör till fastighetsägaren. När det gäller
övriga lampor, i punktbelysningar, att de byts ut till LED-lampor där inte sådana
finns.
Ansvarig: Enhetschef IFO, Handläggarchef, Handläggarna, Socialsekreterare
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BYSJÖSTRANDS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2020
Bysjöstrand är kommunens särskilda boende med 68 lägenheter och 6 korttids/
växelvårdsplatser. Verksamheten är uppdelad i sex grupper. Antalet brukare per
grupp varierar från 10 till 16 brukare och personalbemanningen ligger mellan
0,60 - 0,80 årsarbetare/brukare dagtid, beroende på vilken inriktning gruppen
har. Fem personal arbetar nattetid. Verksamheten är uppdelad på tre
enhetschefer.
Personalen består av undersköterskor, vårdbiträden, terapipersonal, assistent,
lokalvårdare, (biträdande enhetschef) och enhetschefer.

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

Socialnämndens mål:
 Heltid som norm (Heltidsresan)
Aktivitet: Genomlysning av verksamheten för att flytta arbetsuppgifter till annan
tid på dygnet. Kapa tillfälliga arbetstoppar.
När mäta: januari - mars
Hur mäta: Kartlägga verksamhetens arbetsuppgifter 24 h/dygn och registrera
arbetstoppar.
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal
Aktivitet: Omfördela arbetsuppgifter över dygnet. Kapa tillfälliga arbetstoppar
När mäta: april - december
Hur mäta: Kartlägga verksamhetens arbetsuppgifter 24 h/dygn. Jämföra med
tidigare mätning
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal
Aktivitet: Schemat ska stämma överens med bemanningskvoten (0,6, 0,6 och
0,8).
När mäta: Löpande under året vid varje schemaperiods början
Hur mäta: Kontroll av schema
Ansvarig: Enhetschef
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Aktivitet: Kombinationstjänst dag/natt ska införas.
När mäta: juni
Hur mäta: 200630 ska minst fem arbetstagare inneha kombinationstjänst.
Ansvarig: Enhetschef
 Aktualisera Ockelbo kommuns värdegrund
Aktivitet: Arbeta fram och implementera en värdegrund för Bysjöstrand.
Genomföra minst två workshops avseende detta under året.
När mäta: I slutet av året.
Hur mäta: Följa upp att en värdegrund för Bysjöstrand är framtagen samt att två
workshops är genomförda.
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen
Beskrivning:
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och
rekrytera kompetens.

Socialnämndens mål:
 Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra
personalen till kompetensutveckling
Aktivitet: Kartlägga befintlig kompetens och tydliggöra verksamhetens behov.
När mäta: januari - juni
Hur mäta: genom att se över varje medarbetares kompetens och jämföra med
Vård- och omsorgscolleges rekommendationer.
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal
Aktivitet: Ta fram en tydlig arbetsbeskrivning gällande undersköterska,
vårdbiträde och outbildad personal.
När mäta: mars - december
Hur mäta: Arbetsbeskrivning är framtagen senast 201231.
Ansvarig: Enhetschef
Aktivitet: Utöka arbetstagarnas möjlighet att utföra arbetsuppgifter som de har
kompetens för, bland annat genom förbättrat samarbete med hemsjukvården.
När mäta: Fortlöpande under året.
Hur mäta: Genom att tillfråga varje medarbetare hur de upplever att de får
användning av sin kompetens.
Ansvarig: Enhetschef
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Aktivitet: Utveckla arbetet kring mentorskap/språkombud/språkstöd.
När mäta: Löpande under året.
Hur mäta: Vid årets slut ska 4 personal ha deltagit i någon av utbildningarna samt
finnas 4 aktiva mentorer.
Ansvarig: Enhetschef
Aktivitet: Arbetsplatsen ska bli stjärnmärkt enligt Svenskt Demenscentrum
När mäta: Oktober månad
Hur mäta: 80 % av personal som arbetar på demensavdelning ska ha genomfört
en webbutbildning i tre steg med godkänt resultat.
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal
 Förbättra arbetsmiljön fysiskt och psykosocialt
Aktivitet: Minska sjukfrånvaron med 2 %. Kartlägga arbetsmiljön utifrån
medarbetarenkäten.
När mäta: Fortlöpande under året.
Hur mäta: Ta del av resultatet från medarbetarenkäten och därefter planera
åtgärder med stöd av OSA. Jämföra sjukfrånvaron 200101 kontra 201231.
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal
Aktivitet: Se till att samtliga medarbetare har vetskap om friskvårdspengen och
hur den fungerar (Wellnet).
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: 75% av personalen använder sig av friskvårdspengen
Ansvarig: Enhetschef och övrig person

Strategi: Teknik som underlättar
Beskrivning:

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för
kommuninvånarna och organisationen.
Socialnämndens mål:
 Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat
till Digitaliseringsplanen)
Aktivitet: Undersöka möjligheterna att införa modern teknik i omvårdnaden, tex
duschrobot, vändrobot.
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: Följa information kring utbudet samt bjuda in firmor som kan
demonstrera produkterna.
Ansvarig: Enhetschef
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Aktivitet: Byta ut fysiska tillsynsbesök till tillsynsbesök via trygghetskamera hos
minst två brukare som besväras av fysiska tillsynsbesök
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: Jämföra användandet av tillsyn via trygghetskamera 200101 kontra
201231
Ansvarig: Enhetschef och omvårdnadspersonal i samverkan med
systemförvaltare och IT-samordnare
Aktivitet: Påbörja arbetet kring att upphandla ett nytt trygghetslarmssystem
När mäta: augusti - december
Hur mäta: En kravspecifikation ska vara framtagen senast 201231
Ansvarig: Enhetschef i samverkan med Teknisk chef, systemförvaltare och ITsamordnare
Aktivitet: Utveckla en digital informationssida för brukare/anhöriga med
information om verksamheten och klagomålshantering.
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: En digital informationssida finns 201231
Ansvarig: Enhetschef i samverkan med kommunikatör och IT-samordnare
Aktivitet: Köpa in elektriska kuddar som vibrerar och spelar musik att använda i
behandlande syfte, främst inom demensvården.
När mäta: Under januari-maj
Hur mäta: Minst 3 kuddar finns inköpta 190315, utvärdering av användandet
190531.
Ansvarig: Enhetschef och omvårdnadspersonal.
Aktivitet: Införa kvalitetsregistret SveDem på demensavdelningarna
När mäta: Löpande under året.
Hur mäta: Samtliga brukare med demensdiagnos finns registrerade 201231.
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal
 Utveckla teknikstöd för medarbetare.
Aktivitet: Upphandla nytt planeringssystem
När mäta: januari – juni
Hur mäta: Nytt planeringssystem finns upphandlat 200630
Ansvarig: Enhetschef i samverkan med systemförvaltare och IT-samordnare
Aktivitet: Införa användandet av hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: Minst två arbetstagare med läs- och skrivsvårigheter använder
hjälpmedel
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal i samverkan med ITsamordnare
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 Utveckla i användandet av teknik.
Aktivitet: Genomföra en inventering hos medarbetarna hur behovet av utbildning i
olika datorprogram ser ut
När mäta: januari
Hur mäta: genom att tillfråga varje medarbetare hur deras behov av utbildning i
aktuella program ser ut
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal
Aktivitet: Genomföra sex utbildningstillfällen utifrån medarbetarnas behov av
utbildning i olika datorprogram.
När mäta: februari - november
Hur mäta: Att utbildningstillfällena är inplanerade 200201 och genomförda
201130
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal i samverkan med
systemförvaltare
Aktivitet: Genomföra en inventering hos medarbetarna hur behovet av utbildning i
olika datorprogram ser ut efter genomförda utbildningstillfällen
När mäta: december
Hur mäta: Genom att tillfråga varje medarbetare hur deras behov av utbildning i
aktuella program ser ut
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal

Strategi: Utveckla samhället
Beskrivning:
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och
verka i.

Socialnämndens mål:
 Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom
Socialförvaltningen samt övriga verksamheter inom kommunen.
Aktivitet: Upprätta och implementera tydliga riktlinjer för samarbetet mellan
professioner inom Socialförvaltningen samt övriga verksamheter inom
kommunen. Förbättra samarbetet genom dialog med övriga berörda
verksamheter
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: Rutiner och riktlinjer upprättas under första halvåret 2020 och
implementeras i samtliga verksamheter under andra halvåret 2020.
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal i samverkan med övriga
berörda aktörer
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Aktivitet: Bjuda in övriga verksamheter till samverkansmöte när behov uppstår.
När mäta: Löpande under året.
Hur mäta: Samverkansmöten ska genomföras vid minst fyra tillfällen under året.
Ansvarig: Enhetschef

Strategi: Torgför Ockelbo
Beskrivning:
Gör det känt – sprid det inom och utanför kommunen.

Socialnämndens mål:
 Sprida goda exempel från våra verksamheter i media
Aktivitet: Delta på arbetsmarknadsdagar och framtidsdagar på skolor i
kommunen
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: Personal deltar vid minst två tillfällen under året.
Ansvarig: Enhetschef tillsammans med all personal
Aktivitet: Vid evenemang på Bysjöstrand bjuda in lokala tidningar till exempel
Kuxabladet. Skicka in små reportage/bilder till lokala tidningar samt kommunens
informatör/kommunikatör
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: Minst fyra evenemang är synliga i antingen lokala tidningar eller på
kommunens hemsida/sociala medier
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal
Aktivitet: Bysjöstrand är ansvarig för Instagramkontot ”Ockelbo – plats att växa”
under en vecka.
När mäta: En vecka under 2020
Hur mäta: Att aktiviteten är genomförd
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal

Miljömål/formulering
 Transportsystemet förändras succesivt mot mer miljöanpassade
transportslag och ett resurssnålare samhälle
Aktivitet: Fortsätta arbetet kring återvinning av material
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: Genom kontinuerlig kontakt med transportörer från
Återvinningscentralen.
Ansvarig: Enhetschef tillsammans med omvårdnadspersonal
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Aktivitet: Minska matsvinnet med 5 %.
När mäta: Löpande under året
Hur mäta: Matsvinnsmätningar genomförs vid minst två tillfällen under året.
Matsvinnet ska minska med 5 % mellan första och andra mätningen.
Ansvarig: Enhetschef och omvårdnadspersonal i samverkan med kostenheten.
 2020 ska energianvändningen för kommunala fastigheter effektiviseras
med 25% jämfört med utgångsåret 2009
Aktivitet: All belysning som Bysjöstrand ansvarar för ska bytas ut mot LEDbelysning.
När mäta: Löpande under året.
Hur mäta: Inventera belysning under december månad.
Ansvarig: Enhetschef och omvårdnadspersonal i samverkan med inköpsansvarig
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2019-11-19

Till Socialnämnden

Sammanträdesplan 2020
Förslag till beslut
Sammanträdesplan för 2020 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har att fatta beslut om sammanträdesplan för 2020.
Ärendet
Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträdesdag: torsdag*
*8/4 Au + beredning onsdag

Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl. 08.30 i konferensrum Uret.
Socialnämnden börjar sina sammanträden kl. 09.00 i Stora Vänortsrummet.
Månad

Arbetsutskott

Januari

30/1

Socialnämnd

AU + beredning

Februari

13/2

Mars

5/3

AU

April

8/4

AU + beredning

Maj

28/5 AU + beredning

Juni

25/6 AU

23/4
11/6

Juli
Augusti

20/8

AU

September

10/9

AU + beredning

Oktober

22/10 AU + beredning

November

19/11 AU + beredning

5/11

December

17/12 AU

3/12

Johan Callenmark
Förvaltningschef

24/9

Ockelbo kommun

Datum

Sida

2019-11-19
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2019-11-19

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

Internkontrollplan 2020
Förslag till beslut
Upprättat förslag till internkontrollplan för 2020 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsledningen har utarbetat ett förslag till internkontrollplan för
2020 där det föreslås att internkontroll, likt 2019, utförs halvårsvis.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2020
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 2020

Rutin

Kontrollmål

Kontroll av
handläggarnas
utredningar

Kontroll att det finns mål
enligt IBIC

Momshantering

Kontroll av
genomförandeplaner

Ansvarig för
kontroll

Kontrollmetod

Rapport till

Rapportering

Förvaltningschef

Avstämning halvårsvis
genom stickprov

Socialnämnden

Halvårsvis

Kontroll av redovisning av
och återsökning moms.

Förvaltningschef

Avstämning halvårsvis

Socialnämnden

Halvårsvis

Kontroll att brukare varit
delaktig i upprättande av
genomförandeplan vid
Bysjöstrand, hemtjänsten
och LSS/Socialpsykiatri

Förvaltningschef

Avstämning halvårsvis
genom stickprov*

Socialnämnden

Halvårsvis

Kontroll att alla erhållna
schablonbelopp stämmer
samt att alla återsökningar
av statliga ersättningar
genomförts.

Förvaltningschef

Avstämning halvårsvis

Socialnämnden

Halvårsvis

Kontroll av nattfasta vid Kontroll att boende som
Bysjöstrand
samtycker till mätning inte
har en ofrivillig nattfasta
som överstiger 11 timmar

Förvaltningschef

Avstämning halvårsvis

Socialnämnden

Halvårsvis

Kontroll återsökning

*LSS/SOL kontroll av
samtliga planer

Kontroll av
hygienföreskrifter

Efterföljande av gällande
basala hygienföreskrifter
inom vård och omsorg

Förvaltningschef

Avstämning halvårsvis
Socialnämnden
genom stickprovskontroller

Halvårsvis

Kontroll av avtalstrohet

Inför alla inköp följer vi
upprättade avtal

Förvaltningschef

Avstämning halvårsvis
Socialnämnden
genom stickprovskontroller

Halvårsvis

Kontroll av
verkställighet

Kontroll att insatser i
verkställigheten
överensstämmer med
aktuella beslutade insatser
inom hemtjänst och
boendestöd

Förvaltningschef

Avstämning halvårsvis
Socialnämnden
genom stickprovskontroller

Halvårsvis

Kontroll att
förhandsbedömningar
behandlas inom 14
dagar och
utredningstiden inom
BOU inte överskrider 4
månader

Kontroll inom IFO att man Förvaltningschef
inte överskrider utredningsoch
förhandsbedömningstiden.

Avstämning halvårsvis

Socialnämnden

Halvårsvis

Kontroll hur många
Socialnämnden
läkemedelsgenomgångar
som gjorts vid varje halvår

Halvårsvis

Kontroll av
Läkemedelskontroll
läkemedelsgenomgångar hemsjukvård och
kommunens boendeformer

Förvaltningschef
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Datum

Referens

2019-10-29

SOC 2019/00348

Birgitta Hänninen, 0297-555 25
Birgitta.hanninen@ockelbo.se
Socialnämnden

Lex Sarah - Rutin
Förslag till beslut
Lex Sarah rutin godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Alla som är yrkesverksamma inom nämndens och förvaltningens
verksamheter har ett ansvar:
- att medverka till en god kvalitet inom verksamheten samt
- att som ett led i detta ansvarar att rapportera kännedom om
missförhållanden inom verksamheten,14 kap. 2-7 § § SoL samt 24a-24g
§ § LSS.
Nämnden har att fastställa rutiner för hur skyldigheten att rapportera
missförhållanden ska fullgöras.

Beslutsunderlag
Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare Birgitta Hänninens tjänsteskrivelse.
Bilaga: Lex Sarah - Rutin

Ärendet
Socialnämnden har ansvar för verksamheten ska fastställa rutiner för hur
skyldigheten att rapportera-, utreda-, avhjälpa- och undanröja
missförhållanden och risker för missförhållanden samt allvarliga
missförhållanden och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras.
Av rutinen bör framgå:
Vem som ska informera de rapporteringsskyldiga om deras skyldighet.
Vem rapporteringen ska göras till och
hur rapporteringen ska göras.
Hur rapporterna ska registreras.
Vem som ska ansvara för att åtgärder vitas för att utan dröjsmål undanröja
eller avhjälpa det rapporterade missförhållandet eller riken för ett
missförhållande. Vem som ansvara för att det som har rapporterats utreds.

Datum

Ockelbo kommun

2019-10-29

Sida

SOC 2019/00348

Vad en utredning ska innehålla och vem som ska avsluta utredningen med ett
beslut eller ett ställningstagande.
Vem som ska ansvara för bedömningen av om en anmälan till IVO ska
göras.
Vem som ska ansvara för att anmälan lämnas till IVO.
Vem som ska ta ställning till om hur den enskilde som berörs ska ges stöd
och informeras om rapporten och de åtgärder som har vidtagits med
anledning av dem.

Birgitta Hänninen
Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare

Beslutet ska skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

2(2)

Lex Sarah - Rutin

1(4)

Berörda enhet/er: Alla inom
socialförvaltningen

Fastställandedatum: 2019-xx-xx

Revisionsnr: 1

Giltigt t.o.m.: 2020-12-15

Socialförvaltningen
Upprättare: Birgitta Hänninen

Fastställare: Socialnämnden

Lex Sarah - Rutin
Rapportering enligt Lex Sarah är en del av kvalitetsarbetet i verksamhet
enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Avvikelsehantering och rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah är en
del av det systematiska förbättringsarbetet vilket framgår av SOSFS
2011:9.
Bestämmelserna om Lex Sarah ska tillämpas både vid handläggning av
ärenden och genomförande av insatser.

Rapporteringsskyldighet
Alla ska medverka till god kvalitet och rapportera missförhållanden eller
påtaglig risk för missförhållanden, 14 kap. 2-7 § § SoL samt 24a-24g § §
LSS. Det innebär att alla som är yrkesverksamma inom nämndens och
förvaltningens verksamheter har ett ansvar:
- att medverka till en god kvalitet inom verksamheten samt
- att som ett led i detta ansvarar att rapportera kännedom om missförhållanden inom verksamheten.
Med yrkesverksamma avses:
 Anställd- avser alla tillsvidareanställda, visstidsanställda timanställda.
 Uppdragstagare- avser inhyrd personal från bemanningsföretag,
ledsagare, kontaktperson, kontaktfamilj och jourhem.
 Praktikanter eller motsvarande under utbildning
 Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program
Följande grupper omfattas inte av skyldigheterna:
 Tillfälligt inhyrd personal utanför verksamhetens egentliga kärnområden, tex målare.
 Familjehemsföräldrar då verksamheten inte bedrivs yrkesmässigt.
 Förtroendevalda anses inte heller vara yrkesverksamma.
Rapporteringsskyldigheten gäller oberoende den enskildes uppfattning
men med respekt för den enskildes integritet.
Observera att rapporteringsskyldigheten kvarstår även om kollegor och
chef upplever det som tex obehagligt, inte vill eller anser att rapport ska
göras - ansvaret att rapportera är personligt.
Enhetschef är ansvarig att informera de rapporteringsskyldiga om deras
skyldighet vid nyanställning och därefter årligen muntligt och skriftligt.

2

Vad ska rapporteras?
Med missförhållande som ska rapporteras avses såväl utförda handlingar
som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl underlåtit
att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
Avvikelser som har påtaglig negativ påverkan eller påtagligt riskerar att
negativt påverka brukaren/klient är ett missförhållande eller allvarliga
missförhållanden.
Observera att en Lex Sarah rapport alltid är en offentlig handling. Undvik
att skriva namn i Lex Sarah rapporten på de som är inblandade i händelsen, (personal är aldrig skyddad, brukare/klient alltid). Avvikelser som berör enskild ska dokumenteras i brukarens/klientens personakt och det diarienummer Lex Sarah rapporten får samt det nummer som avvikelsen fått i
avvikelsesystemet.
Lex Sarah rapporteringen ska lämnas till närmaste enhetschef eller socialchef om enhetschef är berörd.
Lex Sarah rapporteringen dokumenteras i verksamhetssystemet Treservas avvikelsemodul eller på blankett, Rapportera avvikelse - Lex Sarah Blankett*.
När enhetschef utreder avvikelser i avvikelsemodulens riskmatris och bedömer händelsen till värden 8-16 och samtliga händelser med bedömd allvarlighetsgrad mycket stor/hög (4) ska det meddelas socialchef för ställningstagande om avvikelsen ska rapporteras som en Lex Sarah. Utreda
en avvikelse – Rutin*.
Vid allvarliga händelser ska muntlig kontakt tas med ansvarig enhetschef
och/eller legitimerad personal och socialchef om enhetschef är berörd.
Den som tar emot Lex Sarah rapporten ska bedöma om ytterligare åtgärder behöver vidtas omedelbart och försäkra sig om att den enskilde och
berörd personal får det stöd som krävs. Den som tar emot Lex Sarah rapporten kontaktar närstående när så bedöms.
Exempel på missförhållanden, se vidare, Registrera en Avvikelse – Rutin*.
Omedelbara åtgärder
När en Lex Sarah rapport kommit in ska mottagaren (enhetschef/socialchef) omedelbart vidta de nödvändiga åtgärder som situationen kräver.
Socialchef diarieför och informerar omedelbart Socialnämnden (socialnämndens ordförande) om den mottagna Lex Sarah rapporten.

3

Utreda
Socialchef utser vem som ska utreda händelsen.
En utredning ska genomföras utan dröjsmål, rimligen genomföras i anslutning till att Lex Sarah rapporten tagits emot. En Lex Sarah rapport ska alltid utredas noggrant, oavsett hur det rapporterade kommer att bedömas i
ett senare skede. Utredningen behöver dock inte vara mer omfattande än
vad omständigheterna kräver. Utredningen ska kunna leda fram till ett beslut. Åtgärder tas fram i samråd mellan utredare och enhetschef/socialchef. Se utredningsmall Lex Sarah*.
Utredare och socialchef samråder om utredningen kan avslutas med ett
beslut om det rapporterade inte är/att det är ett missförhållande eller en
påtaglig risk för ett missförhållande, om det bedöms som allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållande. Det är socialchef som är ansvarig för att anmäla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållande till inspektionen för vård och omsorg,
IVO.
Information
Enhetschef (socialchef om det berör enhetschef) tar ställning till vilka personer i verksamheten som ska informeras och hur de ska informeras om
en Lex Sarah rapport och åtgärder som vidtagits med anledning av den
samt om och hur berörd personal ska ges stöd.
Enhetschef (socialchef om det berör enhetschef) ska ta ställning till om
och hur brukaren/klienten som berörs ska ges stöd och informeras om Lex
Sarah rapporten och de åtgärder som har vidtagits med anledning av den.
Den brukaren/klienten som berörs bör alltid underrättas om ett missförhållande som har inträffat och om anmälan gjorts till IVO om ett allvarligt
missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.
Observera att brukaren/klienten inte är part i ett Lex Sarah ärende och har
därför ingen rätt till partinsyn i ärendet.
Anhöriga kan informeras om Lex Sarah rapport med beaktande av sekretess och tystnadsplikt samt i vissa fall även så kallad inre sekretess. Anhöriga kan även ta del av Lex Sarah rapport eller Lex Sarah utredning som
allmän handling, förutsatt att sedvanlig sekretessprövning har gjorts.
Socialnämnden informeras om Lex Sarah utredning och händelseanalys.
Uppföljning
I arbetet med att systematiskt följa upp om vidtagna åtgärder lett till några
förbättringar skickar utredaren ca sex månader efter händelsen en uppföljningsblankett till berörd chef. Se blankett, Uppföljning av vidtagna åtgärder, Lex Sarah – Blankett*.
Enhetschef beskriver kortfattat om åtgärderna lett till några förbättringar,
åtgärder som inte är slutförda eller inte haft någon effekt.
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Återkoppling
Återkoppling av händelser, utredning, vidtagna åtgärder och resultat av
uppföljning av effekt av vidtagna åtgärder ska göras till verksamheten. Det
är en förutsättning för att skapa en lärande organisation och ett led i förbättringsarbetet. Ansvarig är enhetschef.

Dokument som Lex Sarah rutinen hänvisar till:
Rapportera Avvikelser och Lex Sarah - Blankett;
Rapportera
Avvikelser och Lex Sarah - Blankett.docx

Registrera en Avvikelse – Rutin;
Registrera en
Avvikelse - Rutin.docx

Utreda en Avvikelse – Rutin;
Utreda en Avvikelse Rutin.docx

Utredningsmall - Lex Sarah;
Utredningsmall - Lex
Sarah.docx

Uppföljning av vidtagna åtgärder, Lex Sarah – Blankett;
Uppföljning av
vidtagna åtgärder Lex Sarah.docx
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SOC 2019/00369

Socialnämnden

Rapporter/Information/Övriga frågor



Presentation/ Information
- En beskrivning av LSS insatser

Ann-Katrin Strid
Boel Solin



Information - Barnahus

Carina Söderström



Rapportering – Lex Sarah

Birgitta Hänninen



Rapportering – ej verkställda beslut
kvartal 3, 2019

Johan Callenmark



Genomgång av Socialnämndens
arbetsutskotts protokoll 2019-10-03,
2019-11-07

Johan Callenmark

Återrapportering från sammanträden:
- KPTR (Kommunala pensionär och
tillgänglighetsrådet) 191024
-

FolkhälsaBRÅ 191114

Jamill Barikzey
Jörgen Alkberg

