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2021-02-04 
 

  

 

  

 

Socialnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet/Teams 

Tid: torsdag 11 februari 2021 kl. 09:00 

 

Utses att justera:  

Ärende Föredragande  

1.  Fastställande av dagordning 
 

Anna Engblom  

2.  Redovisning av delegationsbeslut - Socialnämndens arbetsutskotts 
sammanträden 
 

Johan Callenmark  

3.  Redovisning av meddelanden 
 

Johan Callenmark  

4.  Ekonomisk uppföljning januari 2021 
 

Gunilla Larsson, 
Johan Callenmark 

 

5.  Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2020 
 

Johan Callenmark  

6.  Internkontroll andra halvåret 2020 
 

Johan Callenmark  

7.  Avskrivning 
 

Gunilla Larsson  

8.  Ansökan om verksamhetsbidrag - BRIS 2020 
(Barnens rätt i Samhället 
 

Johan Callenmark  

9.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

 Information – Covid -19 (Corona) 

 Rapportering – Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 

 Rapportering – Klagomål och synpunkter 2020 
 

Johan Callenmark  

 
Anna Engblom 
ordförande 
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SOC   
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       

 

                         

 

                          

 

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-02 
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SOC 2021/00036  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut - Socialnämndens 
arbetsutskotts sammanträden 

 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll. 

   Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-01-12 

   Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-01-28                    
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 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

UppsalaTingsrätt   Dom Mål nr 8846-20 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 5148-20 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 3162-20 

Förvaltningsrätten i Falun   Beslut Mål nr 5684-20 

Förvaltningsrätten i Falun  Beslut Mål nr 5684-20  

Gävle Tingsrätt   Dom Mål nr T 3114-20 

Gävle Tingsrätt   Dom Mål nr T 3115-20 
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 Socialnämnden 

 

Ekonomisk uppföljning januari 2021 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning januari 2021.     

Handlingen presenteras på sammanträdesdagen.                     

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Gunilla Larssons prognos.                          

 

 

 



 

 

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

 

Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2020 

Förslag till beslut 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 godkänns.      

                  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela socialtjänsten, den 

kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om de äldre, samt omsorgen 

om personer med psykisk- och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden 

prövar tillstånd och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen 

och de kommunala riktlinjerna. 

Socialnämnden har att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för år 

2020. 

                        

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Johan Callenmark tjänsteskrivelse 2020-02-08 

                         

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

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

 

Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2020 

 
Årets resultat 
 

 2020 2019  

Årets resultat, tkr    

Budget 

 
 

148 885 146 020  

Utfall 148 376 139 137  

Resultat mot budget 478 6 883  

    

Årets nettoinvesteringar 0 0  

    
Personalredovisning    
Antal anställda 31 
december 214 195  

Kvinnor 197 184  

Män 17 11  

    

Sjukfrånvaro, % 9,6 8,89  
Kvinnor 9,3 8,86  
Män 13 9,30  

 
Socialnämndens bokslut redovisar ett slutresultat på 478 tkr.  
För de flesta områden är det svårt att göra en analys då Covid -19 pandemin 
påverkat samtliga mer eller mindre. 
Största minusresultatet står Individ och familjeomsorgen (IFO) för 4 572 (förra året 
+ 2 828) vilket kan härledas till ökat antal institutionsplaceringar för vuxna samt 
barn & unga. Även för hög budget på ”ensamkommande” där resultatet påvisar 
minus -1 500. 
 
Främsta avvikelser för övriga områden är; 

Minus; 
- Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade/Socialpsykiatri (LSS/SOL) externa placeringarna 

barn och vuxna. Ökad kostnad för kontaktfamiljer/personer och 
ledsagarservice 

Plus;  

- Särskilt boende för äldre (SÄBO) lågt brukarunderlag under det första 

halvåret, ej ersatt sjukfrånvaro samt inte heller behövt tillsätta vissa av de 
tjänster som uppkommit till följd av tex föräldraledigheter  
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- Hemtjänst biträdandes lön hos förvaltningschef. Stängning 

trygghetsboende. Extra intäkter matdistribution/trygghetstelefon 

 
 
Att beakta; 
Coronavirus disease (COVID-19) bidrag tom augusti 3 187. För perioden sept.-nov 
har vi sökt men ännu ej fått svar 1 200 tkr. December estimerat 988, har ännu ej 
gått att återsöka. Semesterlöneskuld 1 444. Ersättning från Försäkringskassan för 
all frånvaro under hela perioden 1 946. 
   

Verksamheten 

Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela socialtjänsten, den 
kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om de äldre, samt omsorgen om 
personer med psykisk- och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden prövar tillstånd 
och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen och de kommunala 
riktlinjerna. 
 

Viktiga händelser under året 
 
Viktiga händelser 
 
Hög psykisk press och belastning på hela förvaltningen under perioden. 
Focus på Covid -19 from mars och framåt. Stora omställningar på kort tid. 
Ett axplock av viktigare händelser/åtgärder; 

- 19 mars besöksförbud SÄBO, några dagar senare LSS/SOL samt dagliga 
verksamheter 

- Utbildning i Basala hygienrutiner både internt samt via web 
- System för försörjning av skyddsmaterial samt lager har byggts upp 
- Genomfört medicinska bedömningar utifrån misstänka Covid-19 fall samt 

provtagning och täta läkarkontakter  
- Riskbedömningar och tät uppföljning med facken 
- Utvecklat arbetsformer för kohortvård SÄBO/LSS samt särskilda covid team 

inom Hemtjänsten 
- Flexibilitet i bemanning, även fått hjälp externt tex från Utbildning och 

kulturnämnden (UKN) 
- Deltagit i stabs möte för kommunen i stort varje vecka. Ledningsgruppen för 

Socialförvaltningen har eget stabsmöte varje vecka. Medicinsk ansvarig 
sjuksköterska (MAS) möte med andra masar samt 
chefsläkare/smittskyddsläkare varje vecka. 

- Anordnat sätt för äldre att ha kontakt med sina anhöriga 
- Ledningen haft beredskap from mars-juni samt under jul/nyår och större 

delen av januari -21 
- Byggt upp Covid enhet – Kaplan. Denna flyttades senare till tom yta mellan 

Bysjöstrand och Hälsocentralen. Egen personal, matsal samt 
omklädningsrum 

- IFO/stab samt handläggning – hemarbete/rotation 
- Vaccination av alla brukare SÄBO/LSS gruppbostad inledd i mellandagarna 
- Alla har fått lagstadgad semester under sommaren. Dock beviljades inte 

semesterjul/nyår 
 

  (Våg 2 inleddes första veckan 2021 -. kommenteras inte här) 
 

Lösningsorienterad verksamhet med hög focus på omedelbara åtgärder. 
Förvaltningen påvisat mycket hög förmåga att härda ut under kris. 
Mycket gott stöd/samarbete internt Socialnämnden (SN) samt inom kommunen. 
Även med regionen i många frågor. 
 
Förbättrad utemiljö SÄBO och Socialkontoret – altaner ute. 
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Ett flertal omfattande driftstopp/störningar inom Informationsteknik (IT) Gävle. 
 
Under januari månad påbörjades utbildning med Alamanco för samtliga 
medarbetare på Bysjöstrand. Denna utbildningssatsning fick tyvärr avbrytas på 
grund av Covid -19 men planeras återupptas på något sätt under hösten.  
 
Kontinuerligt tagit emot praktikanter från Undersköterska (USKA) utb. samt huserat 
extratjänster. 
 
Samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME) & Arbetsförmedlingen för de som 
har försörjningsstöd men inte är berättigad till extratjänst. Även runt praktikplatser 
för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
 
Minskat försörjningsstöd – tydlig trend senaste tre åren. 
 
Markant ökning av antal placeringar inom alla områden IFO. Många komplicerade 
ärenden och flera omhändertaganden med stöd i lagen om vård av unga (LVU) var 
aktuella. IFO har haft flera LVM (Lagen om vård av missbrukare) utredningar och 
ett omhändertagande enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) och dyra Statens 
institutionsstyrelse (SIS) placeringar samt fler Hem för vård eller boende (HVB) 
placeringar jämfört med. 
 
Tillsyn har gjorts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inom området ”insatser 
under pandemin” där de begärde yttrande och redovisning om hur allt hanteras 
gällande insatser under pandemin. IVO hade inga anmärkningar. 
 
Få fysiska möten/uppföljningar/nätverksträffar inom Handläggning & IFO. 
 
Totalt färre kompetenshöjande åtgärder inom SN. Dock har organisationen fått en 
mer djupgående kompetens inom samtliga områden i arbete med/mot pandemi. 
 
Utökning av chefer samt nyrekrytering chefer; 

- Övergång till 3 EC SÄBO (omfördelning personal) 
- Ny enhetschef LSS/SOL 1/4 
- Biträdande chef IFO 50 % (slutat, nyrekrytering har skett) 

 
Ökad sjukfrånvaro under perioden; 
Utveckling; 

-  7,2%   2017  
-  6,3%   2018  
-  8,89% 2019  Varav långtidssjukskrivna 43,2 % 
-  9,6%   2020       Varav långtidssjukskrivna 43,1 % 

 
Orsak; Covid-19 pandemi. 
 
Många möten internt/externt har genomförts digitalt vilket har lett till en ökad 
medvetenhet hur vi kan kommunicera och jobba på distans. 
 
Barnkonventionen har blivit lag från den 1 januari 2020. Nya rutiner och riktlinjer 
infördes för att säkerställa att lagen efterlevs. 
 
Fortsatt arbete med Treserva. Ett flertal insatser/tester för att få till ett 
godkännande. Även arbete med dokumentation, logg kontroller samt säkert inlogg 

Fungerande Wireless fidelity (WIFI) på HELA Bysjöstrand. 
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Framtiden 
 

Fortsatt arbete med pandemi. Även efter vaccination behöver vi fortsätta med de 
smittförebyggande åtgärderna. Först när smittspridningen dämpats och det finns 
mer kunskap om effekterna av vaccination anseende smittsamhet, kan 
skyddsåtgärderna för personal och vård och omsorgstagare ändras. 

Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen. 
Inga större nya utredningar behövs – handlingsplan för det vi redan vet; 
- Öka kompetensen 
- Mängden resurser och kontinuitet 
- Fungerande rutiner, strukturer samt dokumentation 
- Ledarskap & samarbete 
- ”Gifta ihop” Socialtjänstlagen (SOL) – Hälso och sjukvårdslagen (HSL) 

 

Säkerställa återhämtning. Var befinner sig personen i sitt mående?! Behoven ser 
olika ut för alla individer - rätt åtgärder för varje person måste säkerställas. 

Fortsätta införandet av ny teknik. Behöver kombineras med kompetensutveckling 
och utbildning. Ytterligare en utmaning är att ”tekniken” inte klarar av de krav som  
ställs på sekretess och säkerhet. (införa teknik inspiratörer?) 
 

”Tröskelväxling” enstaka hembesök samt växling av rehab ansvaret i våra LSS 
boenden och daglig verksamhet. Överta hjälpmedelskostnader för LSS. 
Utredningen beräknas vara klart till maj- juni 2021. Kommer att kräva en utökning 
av sjuksköterskor och rehab personal. 
 
Översyn ventilationssystemet SÄBO – havererat vid de två värmeböljor vi haft. 
(säkerställa en god och säker boende/arbetsmiljö) 
 
Ledarskap i kris – hur bygga tillit under extrem press och osäkerhet. 
(beslutsfattning/leda på distans/krishantering/mediaträning) 

Gradvis normalisering av arbetssättet inom IFO. Återgång till beprövade arbetssätt 
samt tillgänglighet. Fortsatt samarbete med AME & arbetsförmedlingen. Samarbete 
IFO – Boendestöd inleds. 

Återuppta utbildningssatsningen med Alamanco – Heltidsresan. 
 
Satsning på demens inom SN/ dagvård demens SÄBO. 
Parallellt utveckla anhörigstödet. 
 
I slutet av augusti överlämnades slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – en ny 
socialtjänstlag" (SOU 2020:47). Utredningens förslag handlar bland annat om 
förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering 
av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser 
utan föregående behovsprövning. Vad betyder detta för oss? 

Centralisering av verksamhet till Bysjöstrand – möjligt? 

Återuppta arbetet med digitaliseringsplanen och välfärdsteknik. 
Vi behöver öka takten i arbetet med digitalisering/välfärdsteknik.  
”Mental switch” där vi behöver fundera över hur verksamheten kan förändras så att 
mer kan hanteras med hjälp av digitala/automatiserade lösningar. Öka teknisk 
mognadsgrad. 
 

Utredning av eventuell pedagog-utbildad personal inom LSS tillsammans med 
Vuxenutbildningen. 

Framtagande av gemensam plan för att främja psykisk hälsa i syfte att möta och 
förebygga ökad psykisk ohälsa. Involvera UKN i denna. 
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Angenäm utmaning– ge alla utbildade Uskor fast anställning. 
På kort sikt ingen brist – hur löser vi detta inom angiven ekonomisk ram? 
Analys av personalbehovet påbörjat. 
 
Ökat ekonomifocus – prioriteringar kan komma att ske. 
 
”God och nära vård” -handlar om att vården skall komma närmare patient/ brukare. 
En omställning av vårdkedjan måste ske. Förmodligen mer egenvård, och det stöd 
kommuner/regionen kan ge för att lösa detta på bästa möjliga sätt – både kvalitativt 
och ekonomiskt effektivt. Befintlig vård måste räcka till fler.  
Fler gemensamma lösningar/samarbeten behöver komma till stånd internt/externt. 
På flera sätt har ett steg mot ovan skett iom Pandemi. 
 

Nyckeltal 

Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad av Statistiska centralbyrån (SCB) som kallas 
”oktobermätningen”, den mäter antalet brukare och antalet beviljade timmar den 1 oktober varje år. 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antalet 
brukare 

200 183 160 167 167 171 177 191 

Beviljade 
timmar 

4367 3908 2578 2775 2240 2115 1567 1864 

 

Försörjningsstödet, utbetalat i kronor per innevånare 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1494 1287 1539 1350 1627 1501 1319 1200 

 

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

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal 
beslut 

24 23 21 21 20 20 23 23 

 

Johan Callenmark - Förvaltningschef 



OCKELBO KOMMUN  

2020-12-31

Socialnämnden-Ekonomisk uppföljning

Budget Utfall Avvikelse Utfall

2020 2020 2020 2019

Verksamhet

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 355 72 420

31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 170 30 77

35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 -18 18 -31

72 FAMILJERÄTT 300 308 -8 331

712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 100 11 89 17

93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 43

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 1 027 826 201 857

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 105 8 191 914 6 270

711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 4 646 8 631 -3 985 4 977

713 INSATSER VUXNA 5 504 8 984 -3 480 4 422

714 EKONOMISKT BISTÅND 9 000 7 061 1 939 7 810

Summa IFO 28 255 32 867 -4 612 23 479

VÅRD OCH OMSORG

SÄRSKILDA BOENDEFORMER 50 702 47 259 3 443 42 420

772 HANDLÄGGARENHETEN 2 518 2 607 -89 1 776

773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 243 20 826 2 417 19 908

774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -94 -228 134 -119

775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 1 384 1 469 -85 11 857

777 HEMSJUKVÅRD 11 251 11 338 -87 9 850

778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 28 188 29 022 -834 26 254

779 SOCIALPSYKIATRI 2 381 2 391 -10 2 856

Summa VÅRD OCH OMSORG 119 573 114 684 4 889 114 801

Summa SN totalt 148 855 148 377 478 139 137
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2020  
MÅLUPPFÖLJNING 

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 Ansvarig 

Heltid som norm (Heltidsresan) Andelen medarbetare 

som är tillsvidare an-

ställda och arbetar heltid 

på socialförvaltningen 

skall öka med  

4 % 2020 (6st) 

 

  

  

Målet delvis uppfyllt 

(5st anställda) 

Arbetet var främst tänkt 

att bedrivas inom ramen 

förarbetet tillsammans 

med Alamanco. 

Startat upp två ggr men 

avbrutits iom Covid 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete) 

Alla enheter skall under 

2020 genomföra 2 Works-

hops kring Värdegrunden 

 

 

Målet inte uppfyllt 

Värdegrund inom kommu-

nen saknas. Ej möjligt att 

prioritera detta mål 
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Trygga kompetensförsörjningen 

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

Mätbara mål Mätetal Ansvarig 

Öka andelen personal med rätt kompe-

tens. Underlätta och uppmuntra perso-

nalen till kompetensutveckling 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet med 5%  

Målet delvis uppfyllt 

Vi har personal i Ockelbos 

utbildning USKA utb. om-

gång 1. Dessa har fått 

praktik/handledning efter 

bästa förmåga 

Tankar om en utbildning 

inom LSS& SOL. Har dock 

inte gått att realisera 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psy-

kosocialt. 

Minska sjukfrånvaron 

med 2 % under 2020, 

jämfört med 31/12 2019 

 

(8,89 %/ varav 43,2 % 

långtid) 

Målet inte uppfyllt 

9,6 % (43,1 varav långtids-

sjukskrivning %)  

 

 

 

 

Teknik som underlättar 

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

Mätbara mål Mätetal Ansvarig 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen) 

Minst en ny ”teknik” skall 

införas inom socialförvalt-

ningen under 2020. 

Målet uppfyllt 

- Videosamtal/Skype bru-

kare 

Ambitionen var att nå 

längre. Benchmarkpro-

gram med tex besök i 

Bollnäs/Gävle för att se-

dan fatta beslut. 

Inställt iom Covid 
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Utveckla teknikstöd för medarbetare. 

 

Befintlig eller ny teknik 

fungerar felfritt.  

Målet uppfyllt 

-Lösningar för distansar-
bete/distansmöten – 
Teams 
 
-Distansbesök anhö-
rig/personal, anhörig/bru-
kare Skype/Facetime 

- Infört planeringsverktyg 
SÄBO- TES 
 
-Infört TES assistans, di-
gital signering av blanket-
ter till Försäkringskassan, 
för personliga assistenter  

 

 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och dator 
i sitt arbete.   

Målet delvis uppfyllt 

Stora utbildningsinsatser 
har genomförts.  
Oväntade systemfel/hand-
havandefel – fortfarande 
lite för många handha-
vande fel. 

 

Utveckla samhället 

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

Mätbara mål Mätetal Ansvarig 

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

Under 2020 initiera minst 
ett ”nytt” samarbete inom 
förvaltningen och/eller 
med andra verksamheter 
inom kommunen. 

Målet uppfyllt 

 
Covid har stärkt samar-
betet inom kommunen 
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Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Ansvarig 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

Varje enhet skall minst en 
gång under 2020 dela 
med sig av goda exempel 
i media. 

Målet uppfyllt 

 
 
 

  



 

2020-02-06 

 
 

Till 
Socialnämnden 

SOCIALNÄMNDENS PERSONALBERÄTTELSE 2020 

 

Personalberättelse 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare vid socialförvaltningen var den               
31 december 2020, 214 personer, 197 kvinnor och 17 män. 
Av dessa har 12 visstidsanställning, varav 7 på IFO. 

 

Personalstrategiska mål och fokusområden 

Mätbara mål för 2020 

 Sjukfrånvaron ska minska med 2% jämfört med 31/12 2019 

 Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka 

 Öka andelen personal med rätt kompetens med 5 %. Underlätta och 
uppmuntra personalen till kompetensutveckling 

 Andelen medarbetare som är tillsvidare anställda och arbetar heltid på 
socialförvaltningen skall öka med  
4 % 2020 (6) 
 
Övergripande nivå 

 En värdegrund för kommunen ska utarbetas. Denna skall sedan 
användas som grund i SN; s värdegrundsarbete. 

Sjukfrånvaron har ökat från föregående årsskifte med ca 0,71 %. 
(långtidssjukskrivning i princip oförändrat) 

Sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt 

T.o.m. sista dec 2020  9,3 %   13 % 9,6 % (43,1 % 
långtidssjukskrivning) 

T.o.m. sista dec 2019  8,89 %  9,30 % 8,89 % (43,2 % 
långtidssjukskrivning) 
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Sjuktal 

2017           7,2 % 2018          6,3 % 

2019           8,89 %       

2020      9,6 %  

- Varav 43,1 % långtidssjukskrivna  
- Åldrarna 30 - 49år mest korttidssjukskrivna 
- IFO/HSV/HANDLÄGG  0 - 7% 
- SÄBO/HTJ/LLS&SOL 8,3 – 12,7 %  
- SÄBO 22,9 % i Maj                                         

Enskilt största orsaken till sjukskrivning är relaterat till Covid-19 pandemi. 
Tydliga direktiv att stanna hemma vid minst tecken på sjukskrivning. 
Runt 45 medarbetare har insjuknat i Covid -19 under året -mestadels på SÄBO. 
Under våren gjordes ett par anmälningar till Arbetsmiljöverket kring ofrivillig 
exponering av Covid-19 i samband med arbete. AMV inledde tillsyn i två fall.  
Förklaring och åtgärdsplan har skickades in. AMV har svarat kommunen vidtagit 
erforderliga åtgärder och att man inget ytterligare hade att erinra.  

Långtidssjukskrivna – 10 st. 

- 4 somatisk ohälsa (3 bör kunna arbeta/trappa upp under våren) 
- 3 psykisk ohälsa (2 bör kunna börja arbeta/trappa upp under våren) 
- 1 somatisk ohälsa/psykisk ohälsa (har börjat arbetsträna) 
- 2 avslut (feb 2021) 

Vissa andra ”sjukdomstillstånd” har minskat jämfört med tidigare år – tex 
Calicivirus (vinterkräksjuka). Detta går att härleda till ett högre focus och 
kompetens avseende basala hygienrutiner. 

Arbetsmiljö 

En stor del av arbetsmiljöarbetet har handlat om Covid-19. Risk- och 
konsekvensanalyser med tillhörande handlingsplaner har tagits fram liksom 
rutiner och riktlinjer för hantering av smittan. I samverkan med hemtjänsten, 
hemsjukvården och LSS har även en plan för personalförsörjning utarbetats. 

Arbetsplatsträffar har under året inte kunnat genomföras fullt ut på grund av 
Covid -19 – detta inom kommunals verksamhetsområden. Hemsjukvården samt 
Hemtjänsten har under slutet av året infört digitala APT på försök med gott 
resultat. Teamträffar tillsammans med ansvarig sjuksköterska på Hemsjukvården 
genomförs regelbundet. Samverkan med de fackliga representanterna 
genomförs en gång per månad inom samtliga områden. 

Ledningsgruppen har varje vecka haft ”Covid stabsmöte” där arbetet 
koordinerats. Förvaltningschef och MAS har varje vecka deltagit i kommunens 
stabsmöte samt diverse andra forum inom Region Gävleborg riktat mot Covid. 
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Skyddsronder samt risk & konsekvensanalyser genomförs vid verksamheterna. 
Arbetsmiljön diskuteras även vid Sosam samt på SLG. Tyvärr saknas 
representant för tjänstemännen (förutom Vårdförbundet) i detta forum då Vision 
lagt ner sin avdelning i Ockelbo. Viktigare dokument skickas till Vision mitt i 
Sundsvall. Man kan också ”begära hit” en representant/ombud. 

Inom SÄBO påbörjades i januari personalutbildning med hjälp av företaget 
Alamanco. Syftet var främst att förbättra arbetsmiljön, minska sjuktalet samt 
arbeta med mångfald och jämställdhet. Två heldagar för all personal 
genomfördes, därefter valdes några medarbetare ut som fick delta i ytterligare 
två utbildningsdagar. Denna utbildningssatsning fick tyvärr avbrytas på grund av 
Covid -19, men återupptogs under hösten. Två grupper hann påbörja fortsatt 
utbildning innan samarbetet åter fick avbrytas på nytt till följd av nya 
samhällsrekommendationer relaterat till Covid-19.   
 
I januari påbörjade även tre medarbetare en språkombudsutbildning med stöd av 
projektpengar från Omställningsfonden, även denna utbildning avbröts till följd av 
Covid-19. Två medarbetare blev under våren specialistundersköterskor i 
demensvård, efter att ha genomfört utbildning under 1,5 år. Under hösten 
genomförde dessa undersköterskor en handledarutbildning i kvalitetsregistret 
SweDem. 
 
Inom LSS & SOL har focus varit att få igång kontinuerliga APT med samtliga 
områden samt lokal samverkan. Pga av flera chefsbyten har detta tidigare varit 
eftersatt. 

 När det gäller IFO så har några medarbetare som gått på föräldraledighet. De 
har haft svårt att rekrytera och varit underbemannade under en vis period. De var 
därför, parallellt med ett ökat inflöde av ärenden bla LVU, tvungna att anlita 
konsult. Inom IFO används statliga medel för förstärkt bemanning för en person 
som har kunskap i flera andra språk. De slipper därmed använda tolk. 

Under 2020 har medarbetarna inom IFO kompetensutvecklats inom olika 
områden. Satsningar på utbildning kring våld har gjorts både när det gäller 
bedömning genom ”Freda” eller grundläggande kunskaper genom 
webbutbildning. Utbildning i BBIC grundutbildning för de som är nya. 
Föräldrastödprogram för att kunna ge generella insatser för kommuninnevånare. 
Utbildningar bekostas huvudsakligen av projektmedel. Det har även gjorts en 
satsning på juridisk kunskap inom olika områden för medarbetare inom IFO, samt 
alla enhetschefer. Dessa har nu tillgång till JP Infonet webbutbildningar.  

Inom Hemtjänsten har man lagt ner ett stort arbete på att förebygga sjukdom och 
då i första hand inriktad på Covid-19. Detta har resulterat i en större frisknärvaro 
än tidigare år. Verksamheten har under året fått ett flertal uppdrag som avviker 
från den ”normala” äldreomsorgen. Det har varit brukare med olika diagnoser 
eller stort vårdbehov. Arbetet runt detta behöver utvecklas samt att man behöver 
förstärka samarbetet med andra aktörer för att skapa möjlighet för utveckling/god 
vård och omsorg. Under året utökat samarbetet med andra aktörer inom 
kommunen stärkts - i första hand hemsjukvården och hälsocentralen.  
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Inom Handläggarenheten har det varit ett ökat inflöde av ärenden inom LSS 
området i kombination med frånvaro av ordinarie personal. Därför anställdes en 
konsult under perioden 2020-12-14 till 2021-02-04. 
Ett flertal utbildningar har dock genomförts; 
-Suicidrisk och bemötande av suicidal kommunikation  
-Grundläggande utbildning i våld i nära relation, gemensamt med IFO  
- Uppföljningsdelen enligt IBIC i Treserva 
- Barnkonventionen som lag  
- IBIC, bromskloss eller hävstång- SKR. 
- Registerskydd 
- Seminarium om provisorisk dödsboförvaltning. 

Hemsjukvården har under 2020, likt SÄBO, ofta varit kommit i kontakt med Covid. 
Trots det har man endast haft 2 verifierade fall av smitta hos personalen under 
året. Arbetsmiljö i hemsjukvården har varit på många olika sätt inte varit 
acceptabel. Utöver hög arbetsbelastning börjar man bli trångbodda. En lösning 
måste ske/utredas under 2021. Ett arbete har inletts med SÄBO runt utökat 
samarbete och kommunikation. 

Under året har flera medarbetare inlett vidareutbildning som kommer att ge 
kompetens som undersköterska. (medarbetare från SÄBO, HTJ samt LSS & 
SOL) 

 

Samverkansklimat 

Vid samtliga arbetsplatser genomförs arbetsplatsträffar. Under pandemin har 
detta, periodvis, inte varit möjligt att genomföra. Lokala samverkansgrupper finns 
vid de större arbetsplatserna och förvaltningen har ett övergripande 
samverkansorgan, SOSAM. Samtalsklimatet med de fackliga organisationerna 
upplevs mot mycket gott. Vision har lagt ner sin lokalavdelning och deltar inte 
sedan i höstas. 

Socialförvaltningen har en mycket god samverkan med övriga kommuner i länet. 
I det länsövergripande samarbetet finns förvaltningen representerad i flera olika 
samverkansprojekt. Vi samverkar också med ideella organisationer tex FUB. 
Samverkan har intensifierats och förstärkts under Covid pandemi både internt 
samt externt. Ett exempel är Hemsjukvårdens samverkan med Regionens 
Hälsocentral men även inom smittskydd, chefläkare, apotekare och andra 
specialister. 
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Arbete att växa i 

Kontinuerlig fortbildning sker i verksamheterna genom deltagande i utbildningar, 
seminarier och konferenser. Särskilda komptenssatsningar för enskild 
medarbetare diskuteras vid medarbetarsamtalet. Riktlinjer/rutiner revideras i 
Ensolution. Pandemin ha dock lett till att focus varit på att nedkämpa denna 
varpå utbildningsinsatser fått stå åt sidan. En omfattande utbildningsinsats har 
dock skett inom HSL området med bäring på Covid -19. Detta har höjt 
kompetensen inom hela förvaltningen. 
Extern handledning och utbildning har överlag skett digitalt. 

Jämställdhet och mångfald 

Förvaltningen försöker vid nyrekrytering ta hänsyn till mångfald och 
jämställdhetsperspektiven för att få en personalsammansättning som återspeglar 
mångfalden i samhället. Flera anställda i förvaltningen är utlandsfödda. Vård- och 
omsorgsarbetet är dock fortfarande mycket kvinnodominerat. Förvaltningen har 
ansökt och fått pengar beviljade för att införa ”språkombud” på Bysjöstrand samt 
inom Hemtjänst. Denna utbildning avbröts iom. Covid. 
Det finns anledning att under 2021fundera på vilka mål för jämställdhet och 
jämställdhetsarbete vi skall ha samt vilka motiv och motivation det finns att arbeta 
med detta utifrån förvaltningens huvudverksamhet, mål och syfte. 

 

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 
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2021-01-02 
 

Till 
Socialnämnden 

SOCIALNÄMNDENS MILJÖREDOVISNING 2020 
 

Bakgrund 

Socialnämnden ska i sin miljöredovisning presentera vilka mål från miljöprogrammet som 
man arbetar med och på vilket sätt. 

 

Redovisning av nämndens arbete med målen 

Nedan redovisas de mål i miljöprogrammet och de aktiviteter som gjorts under året. 

 

Klimat 

Mål Målformulering Aktiviteter 

   1 Transportsystemet förändras 
successivt mot mer 
miljöanpassade transportslag och 
ett resurssnålare samhälle 

Vi försöker samordna våra resor bättre, 
använda mer cyklar och nyttja tåget i 
större utsträckning. 
 
Översyn av logistiken för mer effektiva 
rutter inom Hemtjänst & Boendestöd. 

Områdesindelningen för ansvarig 
sjuksköterska ses över, bokningar i 
samma område i kommunen 
samordnas. Ruttplanering. 

Handledning och utbildning har skett till 
stor del via web. Konferens via Teams. 
 
Många har arbetat hemifrån flera dagar 
per vecka. 
 
Bytt ut en bil mot el bil. 
 
Källsortering av avfall. 

Mätning av tallrikssvinn påbörjat på 
Bysjöstrand. 

All belysning som Bysjöstrand ansvarar 
för ska bytas ut mot LED-belysning 
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   5 2020 ska energianvändningen för 
kommunala fastigheter 
effektiviseras med 25 % jämfört 
med utgångsåret 2009 

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

Behov av energisnåla armaturer har 
framförts till fastighetsägaren Uret. 

All belysning som Bysjöstrand ansvarar 
för ska bytas ut mot LED-belysning. 

 

Övrigt 

- SÄBO har som mål att minska matsvinnet med 5 % 
- Många möten genomförs via Teams, Skype & Zoom 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 
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 Till 
Socialnämnden 

 

Internkontroll andra halvåret 2020 

Förslag till beslut 

Godkänna internkontrollen för andra halvåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2020 där förvaltningen ska 
redovisa 9 olika kontrollmål halvårsvis. 

 Kontroll av handläggarnas utredningar 

 Momshantering 

 Kontroll av genomförandeplaner (Hemtjänst, LSS & SOL, SÄBO) 

 Kontroll av nattfasta SÄBO  

 Kontroll av hygienföreskrifter (Hemtjänst, LSS & SOL, SÄBO) 

 Kontroll av avtalstrohet 

 Kontroll av verkställighet (Hemtjänst/Boendestöd)) 

 Kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dgr samt att 
utredningstiden inte överskrider 4 månader 

 Kontroll av läkemedelsgenomgångar                        

Beslutsunderlag 

Internkontroller är gjorda av samtliga internkontrollmål enligt internkontrollplanen. 
Se bifogat material.                                         

Ärendet 

Internkontroll avseende andra halvåret 2020 är genomförd. 

 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga enhetschefer 
Socialnämnden 
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2021-01-18 

Socialnämnden 

INTERNKONTROLL AV MÅL ENLIGT IBIC ÅR, 2020  

Internkontrollen består i att göra stickprovskontroll halvårsvis, att det finns mål 
enligt IBIC i bistånds/LSS handläggarnas utredningar.  

 
Kontrollmetod 

Granskningen består av 22 utredningar från augusti till december 2020, om det 
finns mål enligt IBIC. Granskningen är gjord i utredningarna hemtjänst, 
trygghetstelefon, matdistribution, växelboende, särskilt boende, boendestöd samt 
insatser enligt LSS enligt 9 § 2, 9 § 3, 9 § 4, 9 § 6 och 9 § 10. 

När mål formuleras inom IBIC ligger fokus i huvudsak på de individuella behoven, 
det som är särskilt viktigt för individen och som formuleras tillsammans med 
individen. 

Mål enligt IBIC ska vara: 
Specifika – tydligt avgränsade och utpekande. Mätbara, att det går att följa upp 
och mäta på något vis. Accepterade av alla parter. Realistiska och relevanta   
samt tidsbegränsade – att deadline anges.  

 
 

Resultat  
Samtliga granskade utredningar enligt SoL och LSS innehåller specifika mål. 
Målen var accepterade av brukaren. Målen var tidsbegränsade i alla utredningar 
utom i tre utredningar där datumet var samma som utredningsdag eller att 
datumet passerat. Dock en stor förbättring sedan förra internkontrollen.  

Det är svårt att bedöma om målen är mätbara och går att följa upp. Anser dock 
att samtliga mål som granskats är mätbara och går att följa upp. Att formulera 
mål som personen vill uppnå kräver övning, så att målen är specifika och 
användbara vid genomförandet och relevanta och mätbara vid en uppföljning. 
För att utveckla förmågan att formulera mål diskuteras det vid 
kollegiegranskningar och metodmöten.  
 

 
 
 

Birgitta Hänninen, Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare 
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2021-01-22 

INTERNKONTROLL GÄLLANDE HEMSJUKVÅRDEN   

Fördjupade Läkemedelsgenomgångar för patienter inskrivna i 
kommunens hemsjukvård samt boende inom kommunens särskilda 
boende för äldre och särskilda boende inom LSS                                           
Hela året 2020 

Utifrån Socialstyrelsens föreskrift samt region Gävleborgs länsgemensamma rutin 

så ska en fördjupad läkemededelsgenomgång genomföras årligen och/eller då 

läkemedelsproblem identifieras eller riskbedömning enligt kvalitetsregistret 

Senior Alert. Målgruppen är; 

- Patienter med läkemedelsbehandling inskrivna i hemsjukvård samt 

personer som bor på kommunens särskilda boende.  

Beskrivning av fördjupad läkemedelsgenomgång samt ansvar och roller finns 

beskrivet i Region Gävleborgs rutin; 

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse – 

Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård. 

Under hela året 2020 har totalt 118 fördjupade läkemedelsgenomgångar utförts i 

samverkan med ansvarig familjeläkare på Ockelbo hälsocentral och/eller läkare 

från specialistvården.                                                                         

Kontroll av basala hygienrutiner 

Med anledning av Pandemin så har det under hela 2020 varit stort fokus på 

föreskriften och att förhålla sig till basala hygienrutiner. Det har genomförts både 

utbildningar och observationsstudier gällande basala hygienrutiner. 

De observationsstudier som genomförts inom våra olika verksamheter så visar det 

sig att ju högre utbildning man har desto bättre följsamhet till föreskriften. Det 

betyder att Hemsjukvården med legitimerad personal visade sig det absolut bästa 

resultatet. Samtliga medarbetare har fått sett filmer om skyddsutrustning och dess 

handhavande. Samt arbetat väldigt mycket med daglig rengöring av tag ytor, i 

arbetsmiljöer, bilar med mera Socialdistansering både i omklädningsrum, kök och 

fikarum. Observationsstudier gällande basala hygienrutiner har genomförts i 

samtliga enheter och detta arbete måste fortgå årligen. Detta innebär att man 

”kontrollerar” varandra utifrån ett protokoll.   

Britt Aspgren MAS/Enhetschef Hemsjukvården        
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2021-01-20 
 

 

 
 

 

INTERNKONTROLL I HEMTJÄNSTEN 2021-01-20 

 Stickprovskontroll av hygienrutiner genomfördes på tolv personer  
Resultat: 12 av 12 godkända 
 

 Kontroll av brukarens delaktighet i tio genomförandeplaner (GP)  
Resultat: Brukaren har varit delaktig i samtliga 
 

 Kontroll i verkställighet att insatserna överensstämmer med aktuella    
beslut. 
Resultat: Av tio brukare hade samtliga aktuell verkställighet. 
Samtliga uppdrag var verkställd samma dag eller dagen efter 
uppdraget inkommit.  
 

 

Ola Hålén 
Enhetschef 
Hemtjänsten Ockelbo 
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Socialnämnden 

ÄRENDE: INTERN KONTROLL BOU 2020 

Bakgrund 

Intern kontroll för 2020 handlar om att genom kontroll se hur det ser ut 
inom enheten IFO barn o ungdom BOU när det gäller att 
förhandsbedömningarna behandlas inom den föreskrivna tiden om 14 
dagar samt om att utredningar på barn och unga inte tar längre tid än fyra 
månader. 

Gällande förhandsbedömningar så har det i lag under 2013 förtydligats att 

Tidsgränsen om 14 dagar är en övre gräns – det är allvaret i anmälan som 
avgör hur snabbt beslut om utredning måste fattas. Tidsgränsen kan 
förlängas vid synnerliga skäl (ex för att synkronisera utredningsarbetet 
med polisförhör av ung lagöverträdare eller då familjen inte går att få tag 
i). Som anmälare kan det vara bra att tänka på att man kan behöva finnas 
tillgänglig under denna tid! 

Gällande utredningar så har det under 2013 förtydligats att 

Utredning ska inledas vid misstanke om att ett barn far illa, d v s om risk 
för barnets hälsa och utveckling kan misstänkas föreligga till följd av 
brister i hemmiljön eller den unges eget beteende. Enligt 11 kap. 1 § SoL 
ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 
ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom 
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Enligt 7 § 
förvaltningslagen (1986:223) FL ska varje ärende där någon enskild är 
part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att 
säkerheten eftersätts. En utredning ska inte pågå längre än nödvändigt 
och ska avslutas när det blir klarlagt att en insats inte behövs eller om det 
står klart att parterna inte vill ta emot erbjudet bistånd och skäl för LVU 
inte föreligger eller då beslut om tillräckliga åtgärder fattats.   

När det gäller utredningar om socialnämnden behöver ingripa till barns 
skydd eller stöd framgår i 11 kap. 2 § SoL att utredningen ska bedrivas 
skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. 
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Tillvägagångsätt  

Enhetschefen har granskat rapport från verksamhetssystemet CGI 
Treserva för att göra en kontroll under andra halvåret 2020  

Resultat 

Granskningen visar att för halvåret juli-dec 2020 har det rapporterats 
sammanlagt 129 aktualiseringar och 30 avslutade utredningar. Kortaste 
tiden för förhandsbedömning är 1 dag och flera avslutades efter 14 dagar. 
För utredning är 17 dagar kortaste och längsta är 123 dagar.  

Analys 

Under den andra halvåret så har det redovisats flera aktualiseringar som 
avslutades efter 14 dagar. Efter granskningen av dessa så konstateras att 
det inte har registrerats i systemet på rätt sätt. IFO har dock följt lagen 
gällande skyddsbedömning eller behov av att inleda utredning. 
Överskridning beror endast på att handläggarna registrerade nya 
anmälningar och kopplade till den första aktualiseringen. Nya anmälningar 
som kopplas på det sättet gäller samma sak som anmäldes vid första 
aktualiseringen. Det blev extra dagar på förhandsbedömningar eftersom 
systemet räknar från första datumet och inte från datumet på senaste 
anmälan som kopplades till aktualiseringen.  

Det är lite oroväckande att se resultatet och konstatera att under andra 
halvåret så har vi överskridit tider på grund av hanteringen i 
verksamhetssystemet. Detta kommer att följas upp med åtgärder i form av 
genomgång av aktuella aktualiseringar tillsammans med handläggarna 
och upprättandet av rutin när det kommer in flera anmälningar som 
kopplas till det första aktualiseringen. Det positiva med granskningen är att 
vi förstår oss mer på det nya dokumentationssystemet och rättar till och 
anpassar oss så att det blir rätt framöver.  

Förslag till beslut 

Att godkänna granskningen 

  

Nedzad Lujinovic 

Enhetschef 
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2021-01-25 
 

Socialnämnden 

INTERNKONTROLL AV GENOMFÖRANDEPLANER, 
ANDRA HALVÅRET2020 

Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska 
genomförandet av beslutade insatser. 
Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som 
ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.  
Genomförandeplanen upprättas tillsammans med brukare/företrädare och 
uppföljning görs vid behov, dock minst var sjätte månad.  
Vid upprättandet av ny genomförandeplan arkiveras den tidigare hos 
verkställigheten.  
 
Internkontrollen består i att göra stickprovskontroller på 5 genomförandeplaner 
inom LSS. Vid interkontrollen som ägde rum vid tidigare delåret valde jag att 
kontrollera de flesta genomförandeplaner vilket blev 37 stycken. Anledningen till 
att jag ville kontrollera flertalet av genomförandeplanerna var att det fanns en 
misstanke om bristande genomförandeplaner i verksamheten.  
Jag vill nu följa upp detta och gör även denna gång kontroller på dessa 37 
genomförandeplaner som kontrollerades vid tidigare delårskontroll.  
 
 
Kontrollmetod 
Jag har inte valt att gå in och granska texten i genomförandeplanerna utan i 
stället granskat upplägget/hanteringen i systemet och om personalen har 
kunskap om hur de upprättar regelrätta genomförandeplaner.  
Även vid tidigare delårskontroll detta år användes denna metod.  
 
Resultat 

 3 stycken planer ligger ”öppna”, två av dem är fortfarande ett 
arbetsmaterial och väntar på att God man ska godkänna och skriva 
under, vilket är en rimlig anledning för dessa två.  

 4 brukare saknar genomförandeplan. Anledningen till det är att det är helt 
nya brukare där besluten verkställts för mindre än en vecka tillbaka.  
 

Vid kontrollen visar det sig att alla har aktuella genomförandeplaner. Det finns 
inga gamla planer som ligger ”öppna”. Alla planer är döpta på rätt sätt. Alla är 
markerade med vilka som närvarat. Brukare, God man eller förvaltare har alltid 
deltagit. I dessa Covid tider har oftast brukare och personal skrivit planen och 
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sedan har den skickats hem till God man eller förvaltare för påseende och 
underskrift. 

Åtgärd 

Påminnelse på arbetsplatsträffar till den personal som behöver slutföra dessa 
genomförandeplaner som ännu inte är låsta och helt klara, och till berörd 
personal som ännu inte hunnit upprätta genomförandeplan med anledning av att 
brukare precis börjat i verksamheten.  

Nästa steg blir att under kommande år 2021 påbörja jobbet med att utveckla 
kunskaperna i att dokumentera texten i genomförandeplanerna på ett formellt 
sätt.  
Enhetschef kommer kontinuerligt att följa upp detta och målsättningen är att alla 
brukare ska ha regelrätta och formellt skrivna genomförandeplaner senast 31 
december 2021.  

 
För att kunna jämföra resultatet med tidigare delårskontroll under året så finns 
dessa uppgifter nedan i kursiv stil.    

 19 st planer är ej aktuella/pågående. Alltså datumet har gått ut och det har inte 
gjorts en uppföljning och skapats en ny plan i tid. 

 På 5 st planer följer inte datumen varandra, det kan vara ett glapp på några 
månader mellan avslut och att en ny startades.  

 På 27 st brukare ligger det gamla planer ”öppna”. De har inte sparats/låsts när 
man gjort dem klar och skapat en ny.  

 1 brukare har 2 öppna/aktuella planer samtidigt under en period 

 10 st saknar markering om brukare/företrädare deltagit vid upprättandet 

 7 st är upprättade utan att brukare/företrädare deltagit 

 5 st är helt rätt 

 Många planer är döpta på olika sätt vilket gör det svårt att leta o hitta rätt i 
systemet. Det upplevs rörigt. 

 Flertalet planer har inget till och med datum, utan ligger som ”gäller tills vidare” 

 
Flertalet planer finns skapade i varandra. Alltså, man har öppnat upp den först 
skapade planen hela tiden och ändrat datum inne i den och då gjort den till aktuell. 
Detta innebär att när man i systemet letar efter aktuell plan så är den döpt med tex 
datum från 2018, men i praktiken så ligger en aktuell/pågående plan i den fast med 
fel/gammalt datum.  
Vid samtal med några personal om detta får jag information om att de blivit tillsagda 
av tidigare chefer att de skulle göra på det sättet vilket då blir förståeligt att det är ett 
genomgående fel bland planerna.  
 
En förklaring till att några av planerna inte är uppdaterade är att daglig verksamhet 
varit stängd under våren/sommaren då flera var i fas att uppdateras.  
 
Summan av denna granskning är att mycket handlar om okunskap från personalen 
kring detta och att de inte fått möjlighet till tillräcklig utbildning i frågan.  
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Åtgärd 
Under hösten 2020 kommer ett arbete kring hur man upprättar regelrätta 
genomförandeplaner att påbörjas i samtliga grupper.  
Enhetschef kommer kontinuerligt att följa upp detta och målsättningen är att alla 
brukare ska ha regelrätta genomförandeplaner senast 31 december 2020.  

 
 
  

INTERNKONTROLL AV VERKSTÄLLIGHET INOM 
SOCIALPSYKIATRI, INSATS BOENDESTÖD I TES, 
ANDRA HALVÅRET 2020 

 

Interkontrollen består i att granska om brukarens beslutet stämmer överens med 
de verkställda insatserna.  

Kontrollmetod 
Stickprov tas på 5 slumpvist olika brukare där granskningen består i att granska 
om beslutet stämmer överens med de verkställda insatserna i TES.  
 
Resultat 
Samtliga beslut stämmer överens med verkställda insatser. Det finns en ”röd 
tråd” mellan beslut och verkställighet. 

INTERNKONTROLL AV BASALA HYGIENRUTINER, 
ANDRA HALVÅRET 2020 

 
 
Internkontrollen består i att granska personalen om de lever upp till de rutiner 
som finns gällande basala hygienrutiner. Hygienrutiner finns för att motverka och 
hindra smittspridning. 

Kontrollmetod 
Under december månad gjordes av enhetschef en kontroll på samtliga enheter 
om personalen följde de rutiner som finns gällande basala hygienrutiner.  
Det som kontrollerades var; om personalen spritade händerna på rätt sätt och vid 
rätt tillfällen, att personalen använde handskar vid rätt tillfällen, att personalen 
använde arbetskläder och att rutinen kring det följdes, att personalen var fri från 
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smycken och klockor, inte använde nagellack samt vid långt hår hade det 
uppsatt. 
 
Resultat 
Resultatet visar att personalen vid daglig verksamhet vid 1 av kontrollpunkterna 
inte fullföljde rutinerna. 
All annan personal fullföljde rutinerna.  
 
 
Åtgärd 
LSS är en verksamhet som i vanliga fall inte alltid använder arbetskläder. I och 
med Covid-19 blev det ett måste. Viss personal har valt att ha egna kläder som 
arbetskläder och tvättar dem själv på arbetsplatsen efter samma rutin som de 
arbetskläder som skickas iväg till Berendsen på tvätt.   
Till den personal som inte hade arbetskläder köpte verksamheten till viss del in 
kläder i form av T-shirts inför sommaren.   
En anställd ur personalgrupperna är nu utsedd som klädansvarig och har i 
uppdrag under första delen av 2021 att se till att det finns arbetskläder på 
samtliga enheter.  
Genomgång och uppföljning gällande basala hygienrutiner sker kontinuerligt på 
samtliga APT (arbetsplatsträffar).   
 



  2020-12-23 

 

INTERNKONTROLL GENOMFÖRANDEPLANER 

 

Bysjöstrand, December månad 2020.  

 
Genomförandeplaner upprättas för samtliga brukare som flyttar till Bysjöstrand. Ett 
välkomstsamtal hålls inom några veckor efter inflytt, anhöriga deltar vid behov och där 
framkommer brukarens önskemål och behov.  

Välkomstsamtal tillsammans med anhöriga har inte varit möjligt under pågående Covid -19 
pandemin. Vi har haft nio brukare som flyttat in på Bysjöstrand under hösten och har då haft 
telefonkontakt med anhöriga istället.  

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

Under denna höst har inte haft möjlighet att genomföra välkomstsamtal, upprättandet av 
genomförandeplaner har heller inte följts enligt de riktlinjer som vi vanligtvis arbetar utifrån. 
Förklaringen till detta är den höga arbetsbelastning samt sjukfrånvaro på grund av pågående 
Covid-pandemin.  

 

Granskningen utfördes 2020-12-23 och har utförts på 57 brukares akter.  

Av dessa 57 brukare har:  

 31 brukare giltiga genomförandeplaner, 17 brukare har giltiga genomförandeplaner 
men dessa 17 är ej uppföljda efter 6 mån som rutinen säger. 
 

 9 brukare har flyttat in under hösten och genomförandeplaner är under upprättande.  
 

 20 brukare har själva godkänt och skrivit under sin genomförandeplan.  
 

 28 brukare fått stöd/hjälp av anhöriga att godkänna och skriva under 
genomförandeplanen. (här har kontaktman också haft telefonkontakt med anhöriga 
och meddelat förändringar på så sätt pga besöksförbudet).  

 

Samtliga brukare har på något sätt varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen. I 
de fall där anhöriga har företrätt brukaren är det på grund av att brukaren har en kognitiv 
svikt eller en fysisk funktionsnedsättning som gör att de inte kan förmedla sina behov eller 
skriva under genomförandeplanen.  

 

Johanna Ledin-Åberg 
Enhetschef Bysjöstrand 



  2020-12-15 
 

INTERNKONTROLL NATTFASTA BYSJÖSTRAND 

Mätning av nattfasta görs 2 ggr/år på Bysjöstrand på uppdrag av MAS.  
Riktlinjer gällande nattfasta är att våra brukare inte bör vara utan något att äta eller dricka 
längre är 11 timmar, om 11 timmar överskrids klarar brukaren inte nattfasta.  

På Bysjötrand gör vi egen näringsshot som vi erbjuder våra brukare, alla vill inte ha dessa 
och får då istället något att äta/dricka som de själva har valt. Några brukare har egen 
mat/dryck i sitt kylskåp eller framställt på nattduksbordet och tar själva vid behov.  

 

Mätning av nattfasta har utförts vid 2 tillfällen under december månad 2020.  
 
Första mätningen 2020-12-08 
Antal brukare 56 st.  

43 brukare klarade nattfastan, erbjöds något av personal eller tog själv 

12 brukare klarade inte nattfastan och har enligt mätningen inte erbjudits något 

1 brukare erbjöds något att äta eller dricka men tackade nej 
 

Andra mätningen 2020-12-09 
Antal brukare 56 st. 

42 brukare klarade nattfastan, erbjöds något eller tog själv 

12 brukare klarade inte nattfastan och har enligt mätningen inte erbjudits något 

2 brukare erbjöds något att äta eller dricka men tackade nej 
 

Av de brukare som inte klarat nattfastan och inte erbjudits något, kan finnas brukare som av 
olika anledningar inte vill/bör väckas om de sover gott. Resultatet av mätningen lämnas till 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ser över brukarnas nattfasta och vidtar lämpliga 
åtgärder.  

 

 

 

 

     Johanna Ledin-Åberg 
     Enhetschef Bysjöstrand 
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2021-01-20 
 

 

INTERNKONTROLL HYGIEN, BYSJÖSTRAND 

v. 51 gjordes en punktprevalensmätning av basala hygien-
rutiner och klädregler vid brukarnära arbete. Iakttagelserna 
gjordes på sammanlagt 48 personal.   

                                       
JA      NEJ    EJ RELEVANT 

Korrekt desinfektion av händer före                42         6           

 

Korrekt desinfektion av händerna efter            48  

 

Korrekt användning av handskar vid risk         37  11                                                               
för kontakt med kroppsvätskor 

 

Korrekt användning av engångsförkläde         38         3            7 

 

Korrekt arbetsdräkt                48 

 

Fri från ringar, klockor, armband               48          

 

Naglar korta, fria från nagellack,                                                                       
konstgjort material                 47        1 

 

Kort eller uppsatt hår                48 
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Denna punktprevalensmätning visade på bättre resultat än den förra som 
gjordes v40-41.Vi fortsätter att påminna vår personal om de basala 
hygienrutinerna både skriftligt och muntligt. När smittrisken är över så 
kommer vaktmästarna att fortsätta sätta upp hållarna till handspriten på 
brukarnas rum.  

Denna punktprevalensmätning har gjorts 3 gånger under 2020 och det är 
särskild personal som gör dessa iakttagelser på sina medarbetare.  

Punktprevalensmätningen har tagits fram av SKR som stöd för regioner 
och kommuner i arbetet med att nå hög följsamhet till basala hygienrutiner 
och klädregler. Detta är ett led i att minska förhindra smittspridning och 
bidra till minskning av vårdrelaterade infektioner. 

 

 

 

 

Liselott Kling 

Enhetschef 
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INTERNKONTROLL AVTALSTROHET 

 

Nämnd:  Socialnämnden 

Period:  200901-201231 

Kontrollerade områden: Kontorsmaterial och drivmedel 

 

Kontorsmaterial 

Antal inköp/fakturor: 21  

Värde:  18 045 kr 

Enligt avtal:  100 % 

Utanför avtal: 0 

  

Drivmedel 

Antal inköp/fakturor:  21 

Värde:  128 244 kr 

Enligt avtal:  100 %  

 

 
 

 
 
Gunilla Larsson 
Ekonom 



 

 

 

 

 

Internkontroll moms SN, 2009-2012 

Analyslista för aktuell period från Raindance kontrolleras så att alla privata 
boendeplaceringar och hyror för bostäder inom LSS har rätt momskod. Detta för 
att säkerställa att rätt belopp för momskompensation återsöks från Skatteverket.  

Vid kontroll av perioden 20009-2012 fanns inga fel (av 111 fakturor).  

 

 

Ockelbo 2001231 

 

 

 

Gunilla Larsson 

Ekonom 
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Datum 

2021-01-27 
Referens 

SOC 2021/00009  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Avskrivning 

Förslag till beslut 

Att nedanstående fordringar på totalt 49 507 kr ska avskrivas och att 

kostnaden ska belasta aktuellt verksamhetskonto                       

Sammanfattning av ärendet 

Nedanstående fordran har skickats till Alektum Group AB för 

långtidsbevakning och ska enligt kommunens policy avskrivas: 

Inkassoärende 2019032  33 843 kr 

Nedanstående fordran avskrivs emedan gäldenärens vistelseort är okänd och 

ej går att delge inkassokrav och andra rättsliga åtgärder för att driva in 

skulden. 

Faktura 84102097  15 664 kr 

                        

Beslutsunderlag 

Kopia på utslag från Kronofogden, uppdragserkännande från Alektum Group 

AB, fakturakopior och mejlkontakt med IFOs handläggare har skickats 

separat till nämndssekreteraren.                          

Ärendet 

Inkassoärende 2019032  33 843 kr 

Ärendet avser hyra lägenhet med socialt kontrakt för tiden juli – november 

2018 samt ersättning för kostnader avseende störning och jouröppning, 

flyttstädning och nycklar debiterat av hyresvärden. Kommunen har fått 

utslag på ansökan om betalningföreläggande från Kronofogdemyndigheten, 

ärendet har sedan överlämnats till Alektum Group AB för långtidsbevakning. 

Faktura 84102097  15 664 kr 

Avser hyra lägenhet med social kontrakt för tiden mars – april 2020 samt 

kostnader för nycklar, tömning av lägenheten samt flyttstädning. Personen i 

fråga är fortfarande skriven på den aktuella lägenhetsadressen, där hen 

bevisligen inte bor, och korrespondens till den av IFO senast kända adressen 

har kommit tillbaka från Posten med adressat okänd. I samråd med 

personens handläggare och verksamhetschef på IFO, föreslås att fordran 

avskrivs då de inte ser det som troligt att personen går att hitta.   

mailto:Susann.Eriksson@ockelbo.se
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Susann Eriksson 

Ekonomiassistent 

Ekonomienheten  

Beslutet ska skickas till 

Susann Eriksson 
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SOC 2020/ 
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Ansökan om bidrag från BRIS 2021 
(Barnens rätt i samhället) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar ett bidrag om 10 kronor per barn för 2021, totalt  

11 500 kronor. Kostnaden får belasta kontot ” Förebyggande arbete”.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

BRIS har inkommit med en ansökan om ett verksamhetsbidrag för sin 

stödverksamhet 2021.                         

                          

Ärendet 

Socialnämnden har under många år stöttat BRIS. För 2021 ansöker BRIS om 

ett bidrag på 10 kronor per barn boende i Ockelbo, och man uppger att det 

bor 1150 barn i Ockelbo kommun. 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

BRIS 

Ekonomikontoret 



 

Bris – en samhällsbärande funktion för alla barn.



 
 

Bris – Barnens rätt i samhället 
Box 101 47, 121 28 Stockholm-Globen 
Tel: 08-598 888 00 
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420 
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041 
 
 

 



 
 

Bris – Barnens rätt i samhället 
Box 101 47, 121 28 Stockholm-Globen 
Tel: 08-598 888 00 
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420 
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041 
 
 

 

 

 

Vad är Bris? 
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2021-02-03 
Referens 

SOC 2021/00043  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Rapporter/Information/Övriga frågor 

 

 Information – Covid -19 (Corona) 

 Rapportering - Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 

 Rapportering – Klagomål och synpunkter 2020                     

 

                         

 

                          

 

 


