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Datum 

2020-11-25 
 

  

 

  

 

Socialnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet/Teams 

Tid: torsdag 3 december 2020 kl. 09:00 

 

Utses att justera:  

Ärende Föredragande  

1.  Fastställande av dagordning 
 

Anna Engblom 
 

 

2.  Redovisning av delegationsbeslut - Socialnämndens 
arbetsutskotts sammanträden 
 

Johan Callenmark  

3.  Redovisning av meddelanden 
 

Johan Callenmark  

4.  Ekonomisk uppföljning januari-november 2020 
 

Gunilla Larsson 
Johan Callenmark 

 

5.  Internkontrollplan 2021 
 

Johan Callenmark  

6.  Verksamhetsmål 2021 
 

Johan Callenmark  

7.  Förslag till reviderade riktlinjer gällande Synpunkter, 
Klagomål och beröm 
 

Birgitta Hänninen  



Ockelbo kommun 
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Ärende Föredragande  

8.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

 Information – Barnkonventionen 
   

 Information – Kosthållning - Särskilt boende
  

 Presentation – Tillståndsenheten 
   

 Information – IVO, tillsyn 
   

 Information – Covid-19 (Corona)   

 Extra insatt sammanträde för 
Socialnämnden 
2020-12-17 kl. 10:30-11:30 
- Förvaltningsbudget 2021 

 
 

 
 
Nedzad Lujinovic 
 
Per Ahlbom,  
Liselott Kling 
 
Lena Barrow 
 
 
Johan Callenmark 
 
Johan Callenmark 
 
Anna Engblom 
 
 
 
 
 

 

 
Anna Engblom 
ordförande 
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Datum 

2020-11-23 
Referens 

SOC 2020/00442  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Datum 

2020-11-23 
Referens 

SOC 2020/00443  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut -  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll. 

 Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-19                         
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Datum 

2020-11-25 
Referens 

SOC 2020/00448  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Gävle Tingsrätt   Dom Mål nr T 351-20 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 258-20 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 198-20 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 1674-20 

Förvaltningsrätten i Falun  Beslut Mål nr 5148-20 
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Datum 

2020-11-25 
Referens 

SOC 2020/00449  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Ekonomisk uppföljning januari-november 2020 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning januari-november 2020.     

Handlingar lämnas på sammanträdet.                    

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Gunilla Larssons prognos.                          

 

 

 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-23 
Referens 

  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Internkontrollplan 2021 

Förslag till beslut 

Upprättat förslag till internkontrollplan för 2021 godkänns.                       

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsledningen har utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 

2021 där det föreslås att internkontroll, likt 2020, utförs halvårsvis.  

Kontroll av återsökning tas bort då det inte längre är aktuellt.                     

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 2021 

  

Rutin Kontrollmål 
Ansvarig för 
kontroll  

Kontrollmetod  Rapport till Rapportering 

Kontroll av 

handläggarnas 

utredningar 

Kontroll att det finns mål 

enligt IBIC 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 

genom stickprov 

Socialnämnden Halvårsvis 

Momshantering Kontroll av redovisning av 

och återsökning moms. 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

genomförandeplaner 

Kontroll att brukare varit 

delaktig i upprättande av 

genomförandeplan vid 

Bysjöstrand, hemtjänsten 

och LSS/Socialpsykiatri 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis  

Samtliga planer 

kontrolleras 

 

 

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av nattfasta vid 

Bysjöstrand  

Kontroll att boende som 

samtycker till mätning inte 

har en ofrivillig nattfasta 

som överstiger 11 timmar 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis  Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

hygienföreskrifter 

Efterföljande av gällande 

basala hygienföreskrifter 

inom vård och omsorg 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 

genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis  

Kontroll av avtalstrohet Inför alla inköp följer vi 

upprättade avtal 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 

genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis 



 

 

Kontroll av 

verkställighet 

Kontroll att insatser i 

verkställigheten 

överensstämmer med 

aktuella beslutade insatser 

inom hemtjänst och 

boendestöd 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 

genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll att 

förhandsbedömningar 

behandlas inom 14 

dagar och 

utredningstiden inom 

BOU inte överskrider 4 

månader 

Kontroll inom IFO att man 

inte överskrider utrednings- 

och 

förhandsbedömningstiden. 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 

läkemedelsgenomgångar 

Läkemedelskontroll 

hemsjukvård och 

kommunens boendeformer 

Förvaltningschef Kontroll hur många 

läkemedelsgenomgångar 

som gjorts vid varje halvår 

Socialnämnden Halvårsvis 

 

 

 



 

 

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

2020-11-24 
Referens 

 

  

 

 Socialnämnden 

 

Verksamhetsmål för enheter inom SN 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner de mål som föreslås.   

                     

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsmål för 2021 har utarbetats vid respektive 

verksamhet utifrån Socialnämndens mätbara mål och kommunens 

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

organisation.  

Socialnämnden ska godkänna de verksamhetsmål som framtagits invid; 

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

Socialpsykiatri samt Handläggarenheten.              

Beslutsunderlag 

Bilagor från enheterna inom Socialförvaltningen.                     

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen. 
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BYSJÖSTRANDS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2021 

Bysjöstrand är kommunens särskilda boende med 58 lägenheter och 7 korttids/ 
växelvårdsplatser samt en lägenhet som planeras att används för dagvård. Verksamheten är 
uppdelad i fem 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 samt kombinationstjänsten som 
arbetar kl.16-24.  Verksamheten är uppdelad på tre enhetschefer. 

Personalen består av undersköterskor, vårdbiträden, terapipersonal, assistenter, 
lokalvårdare 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: Alla tillsvidare tjänster ska vara 100%. 
När mäta: Löpande under året.  
Hur mäta: Kartläggning sker i december.  
Ansvarig: Enhetschef.  

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, planerare TES 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 planerare TES. 

 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. 
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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: 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 211231. 
Ansvarig: Enhetschef 

Aktivitet: Utveckla arbetet kring mentorskap/språkombud/språkstöd. 
När mäta: Löpande under året. 
Hur mäta: Vid årets slut ska 2 st personal ha deltagit i någon av utbildningarna samt finnas 2 
aktiva mentorer. 
Ansvarig: Enhetschef 

Aktivitet: Arbetsplatsen ska bli stjärnmärkt enligt Svenskt Demenscentrum. 
När mäta: 211231 
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 %. Utforma en handlingplan utifrån 
medarbetarenkäten.  
När mäta: Fortlöpande under året. Handlingsplan iordningställd i januari. 
Hur mäta: Jämföra sjukfrånvaron 210101 kontra 211231.  
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal.  
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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: 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.   

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 210101 kontra 211231 
Ansvarig: Enhetschef och omvårdnadspersonal i samverkan med systemförvaltare och IT-
samordnare. 

Aktivitet: Påbörja arbetet kring att upphandla ett nytt trygghetslarmssystem. 
När mäta: Mars - december 
Hur mäta: En kravspecifikation ska vara framtagen senast 211231. 
Ansvarig: Enhetschef i samverkan med Teknisk chef, systemförvaltare och IT-samordnare. 

Aktivitet: Implementera en digital informationssida för brukare/anhöriga med information om 
verksamheten.  
När mäta: Löpande under året. 
Hur mäta: En digital informationssida används 211231. 
Ansvarig: Enhetschef i samverkan med kommunikatör. 

Aktivitet: Införa kvalitetsregistret SveDem på demensavdelningarna 
När mäta: Löpande under året. 
Hur mäta: Samtliga brukare med demensdiagnos finns registrerade 211231.  
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal 

 Utveckla teknikstöd för medarbetare. 

Aktivitet: Utveckla/förbättra arbetet i det upphandlade planeringssystemet TES.  
När mäta: Löpande under året 
Hur mäta: Genom samtal med samtliga medarbetare. Regelbundna avstämningsträffar.  
Ansvarig: Enhetschef, planerare TES, systemförvaltare samt medarbetare.  
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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- februari.  
Hur mäta: Tillfråga samtliga medarbetare kring behov av utbildning i aktuella program.  
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal. 

Aktivitet: Genomföra fyra utbildningstillfällen utifrån medarbetarnas behov av utbildning i olika 
datorprogram. 
När mäta: februari - november 
Hur mäta: Att utbildningstillfällena är inplanerade 210228 och genomförda 211130. 
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal i samverkan med systemförvaltare. 

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 2021 vid behov.  
Ansvarig: Enhetschef samt omvårdnadspersonal i samverkan med övriga berörda aktörer  

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. 
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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: 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. 

 
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. 

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

Aktivitet: All belysning som Bysjöstrand ansvarar för ska bytas ut mot LED-belysning. 
När mäta: Löpande under året. 
Hur mäta: Inventera belysning under december 2021.  
Ansvarig: Enhetschef i samarbete med bovärd.  



 

Ockelbo Kommun, 816 30 Ockelbo  Torggatan 7  0297-555 00  www.ockelbo.se 
Birgitta Hänninen 0297-555 25  birgitta.hanninen@ockelbo.se 
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VERKSAMHETSMÅL HANDLÄGGARENHETEN 2021 

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

Mätbara mål        Mätetal Aktivitet 

Aktualisera värdegrunden 

(värdegrundsarbete) 

Alla enheter skall under 

2021 genomföra 2 

Workshops kring 

Värdegrunden. 

Genomföra två workshops kopplat 

till IBIC, Socialförvaltningens 

värdegrund och handlingsplan 

utifrån medarbetarenkäten. 

Ansvarig: Alla 

Handläggarenhetens egna 

mätbara mål 
       Mätetal Aktivitet 

Att beslutet är anpassat efter 

brukarens behov. 

Bibehålla det höga resultatet 

i Socialstyrelsens 

brukarundersökning, så 

tycker de äldre om 

äldreomsorgen. ”Är 

handläggarnas beslut 

anpassat efter Dina behov”?  

Att resultatet i öppna 

jämförelser är över >87%, 

(85%, 2019, 90% 2020). 

Utgå från IBIC i våra utredningar 

och att brukaren är delaktig i att 

formulera sina mål. 

Ansvarig: Alla 

Kvalitetssäkra 

myndighetsutövningen 

Kollegiegranskning vid 2 

tillfällen på våren och 2 

tillfällen på hösten. 

Kollegiegranskning av ärenden 

enligt framtagen ”Lathund” och 

arbetssättet IBIC. 

Ansvarig: Alla 

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

Övergripande mål    Mätbara mål         Aktivitet 

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

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

Att samtliga uppdateras inom ny 
lagstiftning och social-psykiatri 
och har en individuell 
kompetensutvecklingsplan inom 
sitt område. 
Ansvarig: Alla 
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Förbättra arbetsmiljön, fysiskt 
och psykosocialt. 

Minska sjukfrånvaron med 2 
% under 2021, jämfört med 
31/12 2020 

Uppmuntra varandra till fysisk 
aktivitet.  
Att alla använder sig av 
friskvårdspengen. 
Ansvarig: Alla 

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

Mätbara mål Mätetal Aktivitet 

Välfärdsteknik inom 

socialtjänsten som 

underlättar för brukare. 

(kopplat till 

Digitaliseringsplanen) 

Minst en ny ”teknik” skall 

införas inom 

socialförvaltningen under 

2021. 

Att handläggarna skaffar sig 

information om ny teknik som 

finns och ska införas i 

socialförvaltningens olika 

verksamheter. För att säkerställa 

att rätt information lämnas till 

brukaren. 

Ansvarig: Alla 

Utveckla teknikstöd för  

medarbetare. 

Befintlig eller ny teknik 

fungerar felfritt.  

 

Undersöka vilka 

kommunikationshjälpmedel som 

finns och vilka som skulle kunna 

användas vid möte med brukare. 

Ansvarig:  

LSShandläggare/handläggarchef 

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

Mätbara mål Mätetal Aktivitet 

Stärka, förbättra och 
utveckla samarbetet mellan 
enheter inom 
socialförvaltningen samt 
övriga verksamheter inom 
kommunen 

Under 2021 initiera minst ett 
”nytt” samarbete inom 
förvaltningen och/eller med 
andra verksamheter inom 
kommunen. 

-Vara delaktig i att utveckla 
boendestödet så att det omfatta 
fler målgrupper än i dag i 
samverkan med IFO och 
socialpsykiatrin. 
Ansvarig: Handläggarchef 
 
-Begära feedback på skickade 
uppdrag från utförarna, för att 
förbättra vårt arbete.  
Ansvarig: Alla 
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2020- 09- 29   

HEMSJUKVÅRDENS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2021 

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. 

Nuvarande hemsjukvårdens lokaler är inte optimala för verksamheten, 
trångboddhet och ej ändamålsenliga. Lyfta problemet till Socialchef och 
Socialnämnden.    
 

När mäta: Kontinuerligt 
Hur mäta: Dialoger med Socialchef/medarbetare   
Ansvarig: Arbetsledningen i samverkan med Socialchef  

 

 

Enhetens egna mål 

 Utökning av rehabenheten och sjuksköterskeenheten utifrån att 
patientsäkra rehab/sjuksköterskeinsatserna  

Aktivitet: Arbeta utifrån att få anställa 0,5 fysioterapeut och 1,0 sjuksköterska  
När mäta: Vid 2021 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 (Nätverk, 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 teamträffar med 
regelbundenhet. 

  
När mäta: Halvårsvis 
Hur mäta: Kontrollera antalet genomförda teamträffar 
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 2021 
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 2019/2020 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 

 

 



 

 

1 (6) 

 

2020-11-05  

HEMTJÄNSTENS VERKSAMHETSMÅL FÖR 2021 

 

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 2021 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 2021 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, 2021 
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 2021 
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, 2021. 
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, 2021. 
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 2021. 
Hur mäta: I den dagliga planeringen, möjliggöra för alla medarbetare att ta till sig 
den information som vi ger och träna på att arbeta i systemen. Bland annat 
genom den vardagliga dokumentationen och skriva genomförandeplaner. 
Ansvarig: Enhetschef och bitr. enhetschef tillsammans med alla medarbetare på 
Hemtjänsten. 
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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: 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, 
2021. Samarbetet med Ugglebo arbetarförening ska starta under kvartal 1, 2021. 
Hur mäta: Fortsätta arbetet med att utveckla samarbetet genom dialog och nya- 
och 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, 2021. 
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 

 

 



 

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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INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS 
VERKSAMHETSMÅL FÖR 2021 

 

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 
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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 

 

Strategi: Teknik som underlättar 

Beskrivning: 

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

 

 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 
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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. 

 

Enhetens egna mål 

 Boendestöd som insats. 

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 

 
 

 Utöka samarbetet med AME för att fler människor kommer i egen 
försörjning 

Aktivitet: Fortsätta projekt ”kvinnor och män i anställning” – Ockelbomodellen 
med start 1 januari 2021                                                                                              
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 
samarbetet återupptas  
När mäta: Delårsbokslut/År                                                                                 
Hur mäta: Presidieträffar och aktiviteter under 2021 genomförs tillsammans med 
skolan 
Ansvarig: Socialchef, Enhetschef IFO 
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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: 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 

 

 2021 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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2020-11-17  

LSS OCH SOCIALPSYKIATRIN VERKSAMHETSMÅL 
FÖR 2021 

 

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 arbeta heltid samt potential/vilja av att 
utföra andra arbetsuppgifter, kombinationstjänster. Samplanering över 
verksamhetsgränser. Introduktion på andra arbetsplatser för att på sikt underlätta 
samplanering.  
När mäta: Löpande under året.  
Hur mäta: Utföra kartläggning 
Ansvarig: Enhetschef och bitr. enhetschef 

 Aktualisera Ockelbo kommuns värdegrund  

Aktivitet: LSS och Socialpsykiatrin ska för att aktualisera värdegrunden vidare 
utveckla arbetssättet IBIC. 
När mäta: Workshop vid minst 2 tillfällen under 2021 samt vid ordinarie 
arbetsplatsträffar och planeringsdagar.  
Hur mäta: Medvetandegöra grunden till varför vi arbetar med IBIC och hur den 
hör ihop med Socialförvaltningens värdegrund. 
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef samt all personal inom LSS och 
Socialpsykiatri. 
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Enhetens egna mål   

 Utveckla, utbilda och skapa trygghet i verksamheterna 
 

Aktivitet: Se över brukarbehovet och arbeta efter det.  
Sträva efter att få till en utbildning i kommunen för personal inom LSS och 
Socialpsykiatri. 
Ha en närvarande chef som stöttar och leder verksamheterna i rätt riktning vilket 
skapar trygghet i arbetsgrupperna. 
När mäta: Fortlöpande under året 2021. 
Hur mäta: Kartläggning av brukarbehov. 
Fortsätta arbetet kring utbildning för personal inom LSS och Socialpsykiatri. 
Stämma av vid medarbetarsamtal samt övriga forum. 
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef. 
 

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 LSS och Socialpsykiatrins medarbetare. Vid rekrytering 
är kompetens meriterande.  
När mäta: Fortlöpande under hela året, specifikt vid arbetsplatsträffar. 
Hur mäta: Kontinuerligt informerar och föra dialog gällande kompetensutveckling, 
utbilda utifrån verksamhetens behov. Informera och utbilda vid arbetsplatsträffar, 
planeringsdagar. Förverkliga att all ordinarie personal inom Boendestöd har 
genomfört utbildning i CM (arbetsmetod). 
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef 

 Förbättra arbetsmiljön fysiskt och psykosocialt 

Aktivitet: Minska sjukfrånvaron. Lyfta personalgrupperna.  
När mäta: Fortlöpande under 2021 
Hur mäta: Fortlöpande fånga upp personal som har sjukfrånvaro. Vara lyhörd och 
se behoven i personalgrupperna och genomföra de åtgärder som behövs. 
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Uppmuntra varandra till fysisk aktivitet och att använda sig av friskvårdspengen.  
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef har övergripande ansvar. All 
personal har även de ett ansvar.  

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: I de verksamheter det är möjligt införa och utveckla arbetet i TES. 
Utveckla teknikstöd för brukare och personal.  
När mäta: Fortlöpande under 2021. 
Hur mäta: Samverka med IT-verksamhet/Treserva/TES.  
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef tillsammans med alla medarbetare 
inom LSS och Socialpsykiatrin. 

 Utveckla teknikstöd för medarbetare. 

Aktivitet: Köpa in nya mobiltelefoner till personalen. Vid upprättandet av 
genomförandeplaner uppmärksamma behov av välfärdsteknik/digitala 
lösningar/hjälpmedel för att underlätta vardagen.  
När mäta: Kontinuerligt vid behov samt vid upprättande av den enskildes 
genomförandeplan.  
Hur mäta: Köpa mobiltelefoner som är anpassade till verksamheterna. 
Kontinuerligt vid APT.  
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef tillsammans med alla medarbetare 
inom LSS och Socialpsykiatrin 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 2021. 
Hur mäta: I den dagliga planeringen, möjliggöra för alla medarbetare att ta till sig 
den information som vi ger och träna på att arbeta i systemen. Bland annat 
genom den vardagliga dokumentationen och skriva genomförandeplaner. 
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef tillsammans med alla medarbetare 
inom LSS och Socialpsykiatrin. 
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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: Under 2021 verka för en samlokalisering av enheterna Hemtjänst, 
Särskiltboende och LSS/Socialpsykiatrins chefer. Ger möjlighet till att stärka, 
förbättra och utveckla samarbete och verksamheterna.  
Delta i projektet ”Ett hållbart arbetsliv” tillsammans med AME och IFO.  
Genomgång av samtliga verksamheter inom LSS och Socialpsykiatrin vad gäller 
brukarnas stödbehov och utifrån det utforma verksamheterna så det möter 
behoven.  
Samarbete med hemsjukvården.  
När mäta: Fortlöpande under 2021.  
Hur mäta: Fortsätta att utveckla samarbetet inom socialförvaltningen.  
Inom projektet ”Ett hållbart arbetsliv”  
Utföra kartläggning av den enskildes behov och hur verksamhetens utformning 
ser ut i dag.  
Fortsätta utveckla samarbetet genom dialog och samarbete/planering med 
respektive sjuksköterska på de olika områdena.  
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef tillsammans med samverkade 
aktörer samt all personal inom LSS och Socialpsykiatrin.  

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 LSS och Socialpsykiatrins verksamheter.  
När mäta: Fortlöpande under året 2021. 
Hur mäta: Synliggöra kommunens verksamheter inom LSS och Socialpsykiatrin. 
Delta på arbetsmarknadsdagar, delta på framtidsdagar på skolor i kommunen. 
Studiebesök till andra verksamheter. Skapa aktuella informationsbroschyrer.  



 

 

5 (5) 

 

Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef samt all personal inom LSS och 
Socialpsykiatrin.  
 

Miljömål/formulering 

 Transportsystemet förändras succesivt mot mer miljöanpassade 
transportslag och ett resurssnålare samhälle 

Aktivitet: Ytterligare effektivisera planering av insatser som kräver användandet 
av bil.  
När mäta: Fortlöpande under året 2021. 
Hur mäta: Att tänka miljöanpassat vid planering av insatser som kräver bil.  
Prata om miljön på APT och tänka hur vi kan arbeta miljömässigt med våra 
transportmedel.  
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef och all personal inom LSS och 
Socialpsykiatrin.  
 

 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: Dialog mellan förvaltningarna 
Ansvarig: Enhetschef, biträdande enhetschef  
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 Socialnämnden 

 

Förslag till reviderade riktlinjer gällande Synpunkter, 
Klagomål och beröm 

Förslag till beslut 

Fastställa reviderade riktlinjer för synpunkter, klagomål och beröm 

samt att reviderade riktlinjer ersätter tidigare tagna riktlinjer av 

Socialnämnden 2014 § 45.                  

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivare eller den som 

bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS planera, leda, kontrollera, 

följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I detta ansvar ingår 

skyldigheten att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 

verksamhetens kvalitet. 

 

Riktlinjerna uppdateras för att vara aktuella och vara ett stöd i 

kvalitetsarbetet.               

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av riktlinjer för synpunkter, klagomål och beröm.              

Ärendet 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivare eller den som 

bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS planera, leda, kontrollera, 

följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I detta ansvar ingår 

skyldigheten att ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 

verksamhetens kvalitet. 

 

Med kvalitet avses enligt 2 kap. 1 § SOSFS 2011:9 att en verksamhet 

uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra 

föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst, stöd och service till vissa 

funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana 

föreskrifter.  

 

Klagomål kan vara många olika typer av anmärkningar, till exempel 

oönskade händelser som har medfört eller hade kunnat medföra att brukare, 

patient/klient eller närstående upplevt obehag eller skada. Med synpunkter 

på verksamhetens kvalitet avses övrigt som framförs som berör 
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verksamhetens kvalitet, till exempel förslag till förändringar/förbättringar 

eller det kan vara något positivt som någon vill förmedla till socialnämnden. 

 

I förslag till reviderade riktlinjer är röd text, förslag till ny text och 

överstruken text det som står i nuvarande riktlinjer och föreslås tas bort.  

De ändringar som föreslås är utvecklad text kring synpunkter och klagomål 

som är kopplad till SOSFS 2011:9 samt korrigering av hur inkomna ärenden 

ska hanteras på socialförvaltningen.  

Birgitta Hänninen 

Handläggarchef/kvalitetsutvecklare  

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen SN 
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FÖRSLAG TILL REVIDERING AV RIKTLINJER FÖR 
SYNPUNKTER , KLAGOMÅL ELLER BERÖM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALNÄMNDEN 2020-12-03 § X 
 
 
 
 
 

Ersätter tidigare beslutade riktlinjer, tagna av Socialnämnden 2014-06-26 § 45 
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. I detta ansvar ingår skyldigheten att ta emot och utreda 
klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. 

Med kvalitet avses enligt 2 kap. 1 § SOSFS 2011:9 att en verksamhet uppfyller de 
krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om 
hälso- och sjukvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade och 
beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.  
 
Klagomål kan vara många olika typer av anmärkningar, till exempel oönskade 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra att brukare, patient/klient eller 
närstående upplevt obehag eller skada. Med synpunkter på verksamhetens kvalitet 
avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel förslag till 
förändringar/förbättringar eller det kan vara något positivt som någon vill förmedla till 
socialnämnden. 
 
Om resultaten av de aktiviteter som anges i SOSFS 2011:9, 5 kap., 1-6 §§, inte är 
ändamålsenliga för att säkra verksamhetens kvalitet, ska processerna och rutinerna 
förbättras (SOSFS 2011:9, 5 kap., 8 §).    
 
Den som bedriver socialtjänst samt verksamhet enligt LSS ska enligt SOSFS 
2011:9, 5 kap. 3 §, ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens 
kvalitet från brukare och deras närstående, personal, andra vårdgivare och 
myndigheter, föreningar, andra organisationer och intressenter.  

 
Synpunktshanteringen inbegriper även positiva synpunkter som någon vill förmedla 
till nämnden. Brukare och dess företrädare som vänder sig till nämnden har rätt att 
kräva att de tjänster som tillhandahålls bygger på respekt för människans 
självbestämmande och integritet och att tjänsterna utförs rättssäkert. Nämnden har 
ett direkt ansvar för att brukaren får ett gott och respektfullt bemötande. Ibland går 
något snett. Brukaren är inte nöjd med nämndens arbete eller verksamheten.  

Klagomål och synpunktshanteringen är en del av avvikelsehanteringen enligt HSL, 
SoL och LSS. Ett klagomål kan komma att omfattas av anmälningsskyldigheten 
enligt lex Sarah eller lex Maria.  

Det är nämndens ansvar att verka för ett klimat där klagomål och synpunkter ses 
som en tillgång i förbättringsarbetet. I nämndens ansvar ingår det att tydliggöra 
arbetsprocesser och fastställa rutiner för klagomål och synpunkter.  

Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för 
att den som bedriver socialtjänst samt verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster 
eller trender som indikerar brister i verksamheten, SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §. Detta 
för att:  

 Förebygga fel och brister 

 Utveckla verksamheten genom att bedriva förbättringsarbete 
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 Identifiera nya eller ej tillgodosedda behov 

Syftet med att registrera, utreda och följa upp klagomål och synpunkter 
Att säkerställa den enskildes delaktighet och inflytande 
Vid sidan av genomförandeplaner m.m. så är klagomål och andra synpunkter ett 

medel för den enskilde att få inflytande när denne uppfattar att verksamheten inte 
fungerat som man önskat och/eller har förslag till förbättringar. 
 
Att uppmärksamma samt åtgärda fel och brister  
Hantering av klagomål och synpunkter är ett betydelsefullt förbättringsverktyg i alla 
verksamheter. Det är därför viktigt att uppmuntra enskilda att lämna klagomål eller 
synpunkter när de uppfattar att saker bör förbättras. Det är också viktigt att den som 
klagar eller lämnar synpunkter blir positivt bemött och att det finns en ambition att 
rätta till problem och brister. Hanteringen ska ske skyndsamt för att vara till gagn för 
både verksamhet och brukare/patient/klient. 
 
Att ge verksamheten underlag till förbättringar  
Klagomål och synpunkter kan dessutom ge viktig information om kvaliteten i 
verksamheten. Tillsammans med annan information, så utgör det ett underlag för 
förbättringar. Det är därför viktigt att varje verksamhet fångar upp och systematiskt 
sammanställer vad enskilda, brukare/patient/klient, närstående och andra 
intressenter tycker om den omvårdnad, omsorg, service och socialt arbete som 
tillhandahålls. 
 
Klagomål, synpunkter eller beröm kan lämnas på olika sätt 

 Till enskilda medarbetare och chef 

 Till medarbetare personal 

 Till berörd chef 

 På förvaltningens blankett som finns på hemsidan och i verksamheterna 

 Via brev eller kommunens officiella e-postadress 

 På kommunens hemsida  
 
Oavsett vilken form synpunkter/klagomål inkommer ska dessa tas emot. Om 
enhetschef eller medarbetare tar emot synpunkter/klagomål muntligt dokumenteras 
det i normalfallet ner på blanketten, ”Hjälp oss att bli bättre”.  
Om synpunkt/klagomål tagits emot muntligt är det av största vikt att försäkra sig om 
att situationen uppfattats på rätt sätt. Vid tveksamhet om en person önskar lämna en 
synpunkt/klagomål eller inte är det viktigt att informera om att den möjligheten finns. 
 

Inkomna synpunkter/klagomål ska registreras  
Inkomna klagomål/synpunkter ska registreras i socialförvaltningens diarium.  
 
Det som ska registreras är: 
Datum då handlingen kom in och upprättades 
Diarienummer eller någon annan beteckning som handlingen har  
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I förekommande fall från vem handlingen har inkommit eller till vem den har 
expedierats 
I korthet vad handlingen rör  

Enhetschef ansvarar för att: 

 Skicka ankommet klagomål/synpunkt eller beröm till nämndsekreteraren.  

Nämndsekreteraren ansvarar för:  

 Informera socialchef om inkommen handling som utser handläggare för 
ärendet. Innehåller klagomålet/synpunkten/beröm personliga uppgifter gäller 
sekretess.   

 Datumstämplar och diarieför handlingen.  

Socialchef ansvarar för att:  

 Registrera handlingen i socialnämndens diarium. 

 Utse tjänsteman som handläggare av behandlar inkommen handling 
synpunkt/klagomål/beröm. Handläggare är i normalfallet enhetschef för den 
verksamhet som klagomålet/synpunkten i huvudsak berör. 

 Ansvara för att det görs en sammanställning regelbundet samt redovisa för 
socialnämnden delår och år kontinuerligt vid behov samt görs en 
sammanställning en gånger per år. Även anonyma handlingar ska redovisas. 

 Sammanställa inkomna synpunkter och klagomål regelbundet och 
systematiskt. Sammanställningen ska omfatta själva klagomålet/synpunkten, 
vidtagna åtgärder och uppföljning av resultat om åtgärderna haft effekt.  

 I den årliga verksamhetsplanen ska det beskrivas vilka aktiviteter som 
synpunkts- och klagomålshanteringen lett till. 

 Övergripande ansvara för att synpunkter och klagomål tas emot och 
används som ett kvalitetsförbättringsverktyg. 

 

Enhetschef som utsetts till handläggare i ärendet ansvarar för att: 

 Skicka bekräftelse på mottagen synpunkt eller klagomål om den klagande 
uppgett kontaktuppgifter. 

 Ärendet utreds och hanteras skyndsamt inom 14 dagar.  
 Ta ställning till om klagomålet/synpunkten är av sådan allvarlighetsgrad att 

det omfattas av lex Sarah eller lex Maria, om så är fallet övergå till rutin för 
detta. 

 Vidtagna åtgärder dokumenteras skriftligt och läggs in under aktuellt 
diarienummer/Ciceron.  

 Klagomål eller synpunkt som berör en enskild ska, utöver registrering i 
diariet/Ciceron, dokumenteras i social- eller medicinska journalen av 
enhetschef. Diarienumret ska framgå.  
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 När synpunkterna är behandlade återkoppla till den som lämnat 
klagomålet/synpunkten och meddela vilka eventuella åtgärder som ska 
vidtas/vidtagits. Om den klagande angett namn/vill bli kontaktad ska detta 
ske senast inom 14 dagar.  

 Inom 3 månader följs åtgärderna upp. Vilken effekt dessa haft dokumenteras 
och läggs in under det aktuellt diarienummer. (Ange något av följande: 
Förbättrad, Ingen effekt, Försämrad, Går ej att bedöma). 

 Se till att informationsfolder om ”Hjälp oss att bli bättre” är tillgänglig på 
arbetsplatsen. 

 Göra en enklare analys delår/år av eventuella mönster eller trender som 
skulle kunna indikera brister i verksamhetens kvalitet och vidta åtgärder för 
att förbättra verksamheten.  

Personal ansvarar för att:  

 Informera brukare/klient/patient och dess företrädare om att 
informationsfoldern finns och tillhandahålla foldrar. 

 Om klagomål eller synpunkter lämnas på arbetsplatsen se till att berörd 
enhetschef får den till sig så att registrering sker (om synpunkt/klagomål 
tagits emot muntligt ska informationen skrivas ner på blanketten och få 
bekräftat att berörd person är överens om innehållet). Vid tveksamhet om en 
person önskar lämna en synpunkt eller inte är det viktigt att informera om att 
den möjligheten finns.  

 
 
Bilagor: 
Broschyr, ”Hjälp oss att bli bättre” 
 

hjälpossblibättre.pdf
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 Socialnämnden 

 

Rapporter/Information/Övriga frågor 

 

 Information – Barnkonventionen   Nedzad Lujinovic 

 Information – Kosthållning - Särskilt boende  Per Ahlbom, 

                                                                            Liselott Kling 

 Presentation – Tillståndsenheten   Lena Barrow 

 Information – IVO, tillsyn   Johan Callenmark 

 Information – Covid-19 (Corona)  Johan Callenmark 

 Extra insatt sammanträde för Socialnämnden 

2020-12-17 kl. 10:30-11:30 

- Förvaltningsbudget 2021 

                       

 

                         

 

                          

 

 

 


