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 Socialnämnden 

 

Användning av privat mobiltelefon under arbetstid och 
arbetstelefon inom Socialförvaltningen - Riktlinje 

Förslag till beslut 
Fastställa förslag till riktlinje för användning av privat mobiltelefon under 

arbetstid och arbetstelefon inom Socialförvaltningen.  

                      

Sammanfattning av ärendet 

De föreslagna riktlinjerna vänder sig till alla anställda inom 

Socialförvaltningen och tydliggör hur Socialförvaltningen ser på 

användningen av privat mobiltelefon under arbetstid och arbetstelefoner. 

Utifrån riktlinjen utarbetar varje enhet en lokal rutin.  

 

Det finns kommuner som haft ett antal incidenter med mobiltelefoner. 

Missbruk av mobiltelefon kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser. Tex att 

filma, fotografera eller göra ljudupptagningar med mobiltelefon på 

brukare/klienter/patienter. Privat mobilanvändande kan även påverka arbetet, 

arbetsmiljön eller de vi är till för negativt. 

 

Vid Etiska rådet 2020-10-08 diskuterades användning av privat mobiltelefon 

under arbetstid och arbetstelefoner. Etiska rådets vägledning innehöll bland 

annat förslaget att Socialförvaltningen tydliggör användningen av privat 

mobiltelefon under arbetstid och arbetstelefoner. 

 

De föreslagna riktlinjerna har diskuterats vid ett par tillfällen i 

Socialförvaltningens ledningsgrupp.                    

Beslutsunderlag 

Användning av privat mobiltelefon under arbetstid och arbetstelefon inom 

Socialförvaltningen - Riktlinje      

Birgitta Hänninen 

Kvalitetsutvecklare/Handläggarchef  

Beslutet ska skickas till 

Ledningsgruppen Socialförvaltningen 



 Riktlinje Användning av pri-
vat mobiltelefon och arbets-
telefon inom Socialförvalt-
ningen   1(2) 
Berörda enhet/er: Samtliga verksamheter 
inom Socialförvaltningen  Fastställandedatum: 2021- 

 Revisionsnr: 1 Giltigt t.o.m.:  

 
Socialförvaltningen 
 
Upprättare: Birgitta Hänninen 
  

Fastställare: Socialnämnden beslut  X 
 

 

Användning av privat mobiltelefon under arbetstid och ar-
betstelefon inom Socialförvaltningen - Riktlinje 
Riktlinjerna vänder sig till alla anställda inom Socialförvaltningen och  
tydliggör hur Socialförvaltningen ser på användningen av privat mobiltele-
fon under arbetstid och arbetstelefon. Utifrån den här riktlinjen utarbetar 
varje enhet en lokal rutin.  
 
Det finns ett ökat behov av att kunna använda modern teknik för att effekti-
visera socialtjänstens verksamhet. Användandet av smartphones har ökat 
tillgången till sociala medier, mail, sms och annat. Vi är nu tillgängliga på 
ett helt annat sätt än tidigare. Det här innebär att gränserna mellan privat-
liv och arbetsliv suddas ut.  
 
Att införa förbud för privat mobilanvändning på jobbet är sällan den bästa 
lösningen. Därför är det viktigt att få till en diskussion mellan enhetschef 
och anställda om vilka spelregler som ska gälla i verksamheten.  
 
Det finns kommuner som haft ett antal incidenter med mobiltelefoner. 
Missbruk av mobiltelefon kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser.  
 
Syftet med riktlinjerna 

Den privata mobilanvändningen ska inte påverka de vi är till för negativt, 
inte påverka arbetet eller arbetsmiljön.  
Att säkerställa att information om enskilda inte olagligen sprids och att den 
personliga integriteten respekteras och sekretesslagstiftningen följs.  
 
Filma, fotografera eller göra ljudupptagning 
Att filma, fotografera eller göra ljudupptagningar med mobiltelefon på bru-
kare/klient/patient är förbjudet. Det regleras i Dataskyddsförordning och 
Offentlighets- och sekretesslagen. Tänk också på att du skrivit på sekre-
tessförbindelse.  

Användning av arbetsmobiler 
Arbetstelefonen är ett arbetsredskap och används till det som är relaterat 
till arbetet och inte för privat bruk. Vid samtal/meddelanden tänka på att 
brukare/klient/patient och/eller övriga arbetstagare inte blir störda. Att 
samtalen hålls korta och att tänka på sekretessen.  
Informera brukare/klient/patient hur arbetstelefonerna används, så att det 
inte misstolkas. 
Under bilkörning är det inte lämpligt att svara eller ringa. 
 
Användning av privat mobil under arbetstid 



Det är inte alltid lämpligt att ha med sin privata mobiltelefon men det är 
också olämpligt att förbjuda användande av privat mobiltelefon under ar-
betstid (lunchavbrott är inte arbetstid). Nedan finns en indelning som kan 
fungera som vägledning på arbetsplatsen. Det är upp till varje arbetsgrupp 
att tillsammans med sin enhetschef komma fram till var de olika områdena 
finns.  

Grönt område: Här är det tillåtet för de anställda att ringa, sms:a och an-
vända telefonen till annat. Det kan exempelvis vara på platser där man 
inte har direktkontakt med brukare/klienter/patienter. Det får dock inte in-
kräkta på arbetet. Det är aldrig tillåtet att göra bild-, film- eller ljudupptag-
ning där brukare/klienter/patienter kan komma med av misstag. 
 
Gult område: Om du vill visa något för brukare/klient/patient, som ett led i 
ditt arbete, så kan den privata mobilen vara ett alternativ om det inte går 
på annat sätt. Diskutera gärna i arbetsgruppen så att ni har samsyn. 
 
Rött område: Här ska inte privata mobiltelefoner användas. Personal ska 
exempelvis inte svara i den privata mobilen när man träffar brukare/klien-
ter/patienter. 
 
Särskilt viktiga telefonsamtal 
Väntar du ett viktigt telefonsamtal så rådgör med din enhetschef om hur 
du ska göra.  

Mer att läsa 

Dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Sekretessförbindelse  
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FÖRÄNDRINGAR GÄLLANDE ANVÄNDANDET AV RIKTLINJER INOM IFO 
 

Ärendet 
Individ- och familjeomsorgen i Ockelbo har under lång tid haft kommunspecifika riktlinjer gällande 
många av IFO:s olika arbetsområden. Tidigare var det vanligt att varje kommun fastställde egna 
riktlinjer som skulle underlätta handläggningen av olika ärendetyper. Varje enskild kommun 
ansvarade då också för att se till att dessa riktlinjer uppdateras enligt gällande lagstiftning.  
 
Under senare år har dock framförallt Socialstyrelsen tagit fram handböcker för individ- och 
familjeomsorgens arbete och dessa handböcker innehåller i stort sett samma information som de 
kommunala riktlinjerna tidigare gjort. Socialstyrelsens riktlinjer uppdateras regelbundet på nationell 
nivå utifrån gällande lagstiftning och detta leder till en större samstämmighet mellan olika 
kommuner och gör det sociala arbetet mer likvärdigt oavsett i vilken kommun brukaren bor.  
 
Individ- och familjeomsorgen i Ockelbo har mer och mer gått över till att använda dessa handböcker 
som guidning i det dagliga arbetet och allt mer gått ifrån de kommunala riktlinjerna. De riktlinjer som 
finns i dagsläget har inte reviderats på ett antal år just utifrån detta faktum men är fortfarande de 
riktlinjer som finns fastställda av socialnämnden. De specifika bestämmelserna i flera av riktlinjerna 
är förlegade och att istället övergå till att använda de nationella handböcker som finns skulle inte 
innebära någon som helst försämring varken för våra brukare eller kommunen. Individ- och 
familjeomsorgen vill därför att socialnämnden fattar beslut om att dessa kommunala riktlinjer inte 
längre ska gälla utan att Ockelbo kommun istället använder sig av framförallt socialstyrelsens, men 
även SKR:s och MFOF:s, nationella handböcker för att utföra vårt arbete på ett rättssäkert och 
enhetligt sätt.  
 
De riktlinjer och dokument som inte längre ska gälla är följande: 
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Fastställda av SN vid okänt datum. 
Ekonomiskt bistånd. Fastställda av SN 2003-12-01, flera revideringar därefter 
Barn och ungdomsärenden. Fastställda av SN 2003-11-06, ev. revideringar därefter. 
Familjevård för barn och ungdom. Fastställda av SN okänt datum. 
Kontaktverksamhet. Fastställda av SN 2003-11-06 och reviderade därefter. 
Barn och övergrepp. Fastställda av SN 2003-11-06. 
Familjerättsliga ärenden. Fastställda av SN okänt datum. 
Adoptionsärenden. Fastställda av SN 2003-11-06 och ev. reviderade därefter.  
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Fastställda av SN 2003-11-06. 
Våldsutsatta. Fastställda av SN 2011-05-18.  
Kvinnofrid policydokument/handlingsplan. Fastställda av SN vid okänt datum. 
Om det skulle finnas ytterligare lokala riktlinjer som fastställts av SN tidigare, ska även dessa i sådana 
fall inte heller längre gälla.  
 
Dessa riktlinjer ersätts bl.a. av: 
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsen. 
Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen. 
Utreda barn och unga, handbok för socialtjänstens arbete enligt Socialtjänstlagen. Socialstyrelsen. 
Grundbok i BBIC. Socialstyrelsen. 
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Metodstöd för BBIC. Socialstyrelsen. 
Placerade barn och unga, handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen. 
LVU. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen. 
Ensamkommande barn. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen. 
Placerade barns skolgång och hälsa. Socialstyrelsen. 
Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående… Socialstyrelsen. 
Nationell adoption. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen. 
Vårdnad boende och umgänge. Socialstyrelsen. 
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsen. 
Våld. Handbok för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. 
Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen och andra myndigheter har många fler handböcker och kunskapsstöd än dessa som 
individ- och familjeomsorgen använder sig av i sin dagliga yrkesutövning. De ovanstående täcker dock 
de områden som riktlinjerna vi avser att ta bort handlar om.  
 
Utöver det kunskapsstöd IFO får tillgång till via dessa nationella handböcker och andra publikationer 
har vi interna rutiner, som fastställs av enhetschef, för hur vi genomför våra olika arbetsmoment och 
dessa rutiner ska finnas samlade i kvalitetsledningssystemet Ensolution och uppdateras varje år. 
Detta är ett arbete som är ständigt pågående. Det finns även möjlighet att lägga in länkar till dessa 
nationella handböcker och dokument i kvalitetsledningssystemet så de finns lättillgängliga för 
medarbetarna på samma ställe som all annan information rörande hanteringen av våra ärenden. 
Inom IFO finns även andra typer av handläggarstöd som upparbetas på handläggarnivå och som inte 
behöver fastställas av någon högre nivå utan dessa fungerar mer som verktyg för att underlätta det 
dagliga arbetet det skulle t.ex. kunna handla om högsta godtagbara hyresnivå för en ensamstående 
person eller liknande.  
 

Förslag till beslut 
Att följande riktlinjer inom IFO inte längre ska gälla: 
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Fastställda av SN vid okänt datum. 
Ekonomiskt bistånd. Fastställda av SN 2003-12-01, flera revideringar därefter 
Barn och ungdomsärenden. Fastställda av SN 2003-11-06, ev. revideringar därefter. 
Familjevård för barn och ungdom. Fastställda av SN okänt datum. 
Kontaktverksamhet. Fastställda av SN 2003-11-06 och reviderade därefter. 
Barn och övergrepp. Fastställda av SN 2003-11-06. 
Familjerättsliga ärenden. Fastställda av SN okänt datum. 
Adoptionsärenden. Fastställda av SN 2003-11-06 och ev. reviderade därefter.  
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Fastställda av SN 2003-11-06. 
Våldsutsatta. Fastställda av SN 2011-05-18.  
Kvinnofrid policydokument/handlingsplan. Fastställda av SN vid okänt datum. 
Samt eventuella ytterligare lokala riktlinjer som fastställts av SN tidigare. 
 
Istället används nationella kunskapsstöd, handböcker och likande från bl.a. Socialstyrelsen. 
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Ockelbo 2021-02-16 

 
 
__________________________________ 
Sofia Lindstrand 
Biträdande enhetschef IFO 
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Ärendet:  Begäran om skadeståndsersättning från enskild 
 
 
 
Bakgrund 
I skrivelse från den enskilde i vilken skadeståndsanspråket framställts anges sammanfattningsvis 
följande till grund för anspråket. Personen uppger sig i augusti 2017 ha varit utsatt för våld i nära 
relation. Till följd av det ansökte personen om och fick beviljat en så kallad sekretessmarkering för sig 
och sina barn. Personen flyttade även till sin nuvarande kommun, varvid det vidtogs skyddsåtgärder 
med anledning av den hotbild som förelåg. Stockholms tingsrätt beslutade under våren 2019 att 
inhämta en utredning om vårdnad, boende och umgänge med anledning av en pågående 
vårdnadstvist mellan personen och barnens pappa. Enligt skrivelsen ska pappan efter att ha varit i 
kontakt med Ockelbo kommun ha fått tillgång till personens bostadsort genom att socialsekreterare 
ringt honom från et icke skyddat telefonnummer. Pappan ska enligt skrivelsen därefter ha tagit 
kontakt med personen och meddelat att han kände till var hon och barnen bodde. Detta skedde utan 
att Ockelbo kommun informerat om att vistelseorten röjts genom socialsekreterarens agerande. Med 
anledning av det inträffade görs i skrivelsen gällande att Ockelbo kommun skulle ha gjort sig skyldig 
till ett sådant brott mot tystnadsplikten och som ger en rätt till ersättning för kränkning. Personen 
anser sig därför vara berättigad till ersättning för den kränkning som röjandet av de 
sekretesskyddade uppgifterna inneburit och begär ersättning med 20 000 kr. I skrivelsen hänvisas 
bl.a. till att Justitiekanslern (JK) i liknade fall skulle ha fastställt ersättning för kränkning till detta 
belopp (JK beslut 2006-10-04 dnr 3301-05-40). 
 

Bedömning 
I förarbetena till skadeståndslagen fördes en relativt utförlig diskussion om vilka brott som omfattas 
av bestämmelsen om ersättning för lidande eller kränkning. Det framgår bl.a. att det som tidigare 
kallades ämbetsbrott endast i undantagsvis kunde anses vara ett sådant brott som omfattas av 
bestämmelsen om ersättning för kränkning (prop. 1972:5 s. 571). Vidare sägs i förarbetena bl.a. att 
brott mot tystnadsplikten (20 kap. 3 § brottsbalken) kan vara att betrakta som en form av ofredande 
eller som en gärning som är att jämställa med ärekränkning och som kan föranleda ett 
skadeståndsansvar. Så kan vara när brott mot tystnadsplikten utgör en överträdelse av en 
sekretessregel som uppställts till skydd för enskilds intresse (prop. 1972:5 s. 571). I det nu aktuella 
fallet har socialtjänsten av misstag eller oaktsamhet röjt uppgift som omfattats av 
socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta skulle 
kunna innebära ett tystnadspliktsbrott enligt 20 kap. 3 § brottsbalken genom ett åsidosättande av 
den tystnadsplikt som gäller för socialtjänsten enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ersättning för 
kränkning kan då komma ifråga.  
 
Enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som 
innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ersatta den skada som kränkningen 
innebar. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan brott mot tystnadsplikt, som innebär en 
överträdelse av en sekretessregel till skydd för enskilds intresse, t.ex. en bestämmelse i 
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sekretesslagen som tar sikte på att skydda den enskildes personliga förhållanden, ge rätt till 
kränkningsersättning, eftersom överträdelser att detta slag kan innefatta brott mot annans ära (se 
SOU 1992:84 s. 269). Justitiekanslern har också betalat ideellt skadestånd i sådana fall, dock inte när 
gärningen bedömts som ringa och därför inte varit straffbar (se t.ex. JK dnr 1424–97–40, 1155–00–40 
och 3301–05–40). På de uppgifter som framkommit i ärendet får det eventuella tystnadspliktsbrott 
som förekommit anses som ringa. Det är då inte fråga om någon straffbar gärning och 
kränkningsersättning kan inte komma ifråga (se närmare i JK:s beslut 2006-10-04 dnr 3301-05-40). 
 
Som dock konstateras av JK i det beslut som den enskilde hänvisat till är dock en förutsättning för att 
få skadestånd för kränkning att det förekommande brottet mot tystnadsplikten inte är att betrakta 
som ringa. Om brottet är att anse som ringa så ska nämligen som framhålls av JK enligt 20 kap. 3 § 
andra stycket brottsbalken ej dömas till något ansvar för sådant brott. I sådant fall utgör ett 
offentliggörande av sekretessbelagda uppgifter inte någon straffbar gärning. Det saknas då 
förutsättningar för att lämna kränkningsersättning enligt 3 kap. 2 § 2skadeståndslagen (jfr 1 kap. 1 § 
brottsbalken och som innehåller en definition av vad som är ett brott). 
 
 I det ärende som var föremål för JK:s bedömning avslogs därför den enskildes begäran om att få 
kränkningsersättning. 
 
Sammantaget är bedömningen att det tystnadspliktsbrott som kan ha förekommit i det nu aktuella 
fallet på de uppgifter som lämnats inte kan anses som annat än ringa. Någon rätt till 
kränkningsersättning torde därför inte heller kunna göras gällande gentemot kommunen. Det 
bedöms inte som sannolikt att kommunen vid en eventuell domstolsprocess skulle komma att 
åläggas en skyldighet att utge kränkningsersättning 
 
 

Förslag till beslut 
Att socialnämnden ställer sig avisande till det anspråk på skadestånd och inte medger begäran om 
ersättning som framställts 
 
 
 
Ockelbo 2021-04-07 

 
 
__________________________________ 
 
Nedzad Lujinovic 
Enhetschef IFO 
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Ekonomisk uppföljning januari-mars 2021 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2021.                         

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Gunilla Larssons prognos.                          

 

 

 



OCKELBO KOMMUN 2021  
Socialnämnden  månad 1-3

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos mars mars mars

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 107 83 24

31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 50 48 2

35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 -9 9

72 FAMILJERÄTT 300 300 0 75 50 25

712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 50 50 0 13 11 2

93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 7 -7
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 977 977 0 244 190 54

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 366 9 366 0 2 342 2 516 -175

711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 6 374 6 374 0 1 594 1 243 351

713 INSATSER VUXNA 6 871 6 871 0 1 718 1 655 63

714 EKONOMISKT BISTÅND 7 000 7 000 0 1 750 1 816 -66
Summa IFO 29 611 29 611 0 7 403 7 230 173

VÅRD OCH OMSORG

771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 47 681 47 681 0 11 920 11 334 586

772 HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 641 0 660 798 -138

773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 482 23 482 0 5 871 5 693 178

774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -225 -225 0 -56 3 -59

775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 2 921 2 921 0 730 703 27

777 HEMSJUKVÅRD 12 447 12 447 0 3 112 3 144 -32

778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 057 29 057 0 7 264 7 086 178

779 SOCIALPSYKIATRI 2 668 2 668 0 667 548 119
Summa VÅRD OCH OMSORG 120 672 120 672 0 30 168 29 309 859

Summa SN totalt 151 260 151 260 0 37 815 36 729 1 086

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-03-31 visar ett överskott om 1 086 tkr.
IFO visar ett överskott mot budget om 173 tkr efter de tre första månaderna. 
Säbo visar ett överskott om 586 tkr. Ett överskott behöver byggas upp inför sommarens vikariekostnader.
Hemtjänsten visar ett överskott om 178 tkr. Också här behöver ett överskott behöver byggas upp inför sommarens 
vikariekostnader.
Handläggarenheten visar ett underskott om -138 tkr. Inhyrd konsult p.g.a. många ärenden.
Hemsjukvården visar ett underskott mot budget om -45 tkr. Ökade kostnader p.g.a. covid.
LSS visar ett överskott om 296 tkr. Ett överskott behöver byggas upp inför sommarens vikariekostnader.
Sjuklöneersätting från FK är utbetalt med 564 tkr under perioden jan-feb och inräknat i utfallet.
Förväntad covidrelaterad intäkt avseende december 1 533 tkr är ej inräknad i utfallet.



2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 mån

1-3

Summa 14 454 5 991 9 862 7 202 9 451 15 050 2 371

Budget 7 650 10 600 7 350 9 550 7 400 9 600 2 632
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SOC 2021/00125 

  

 

 Socialnämnden 

 

Avskrivningar 

Förslag till beslut 

Att nedanstående fordran på 6 862 kr ska avskrivas och kostnaden ska 

belasta aktuellt verksamhetskonto.                       

Sammanfattning av ärendet 

Det saknas medel i dödsboet för att betala nedanstående fakturor:   

Faktura 84307856  3 311 kr 

Faktura 84308181  3 551 kr 

Totalsumma:   6 862 kr                       

Beslutsunderlag 

Kopia på bouppteckning, fakturor samt utdrag ur kundreskontran har 

skickats separat till nämndssekreteraren.                          

Ärendet 

Enligt bouppteckningen saknas det medel i dödsboet för att betala 

nedanstående fakturor. 

Faktura 84307856  3 311 kr 

Faktura 84308181  3 551 kr 

Totalsumma:   6 862 kr 

Fordran avser omvårdnadsavgift, trygghetstelefon, hemsjukvård och 

matdistribution för oktober – november 2020. I bouppteckningen är även 

fakturan för september på 3 311 kr upptagen. Den är betald 201130. 

Susann Eriksson 

Ekonomiassistent  

Beslutet ska skickas till 

Susann Eriksson 
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2021-04-16 
Referens 

SOC 2021 XXXXXX 

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 
2022 – 2024 

Förslag till beslut 

Socialnämndens budgetförslag på tillkommande områden och 
förändringar för perioden 2022 - 2024 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 

Förutsättningar 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
 

Fastställd budgetram    2021           2022        2023         2024 

Socialnämnden           151 260      154 567   157 946 
     

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
 
Sammanfattning 
I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i 
nuvarande omfattning samt för att öka kvaliteten, på kort och lång sikt 
inom förvaltningens samtliga delar, ser socialnämnden följande 
behov. 
 
Tillkommande behov (belopp i tkr              Budget 2022 
 

- Boendestöd/öppenvårdsinsats    864 
- Hemsjukvård   1 404 
- Accesspunkter        200 
- Myndighetsutövning     666 
- LSS       800 
- IFO    1 100 

 
       Summa   5 034 
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Övrigt 

- Det riktade statsbidraget för äldreomsorg skall enkom tillfalla 
”Äldreomsorgen” för att möjliggöra kvalitetsutveckling av 
kommunens vård och omsorg om äldre 

- Utöver detta önskas en uppräkning som motsvarar minst 
övriga kostnadsökningar tex löneökning om runt 2 % 

 
 
Ärendet 
 
   
Boendestöd/öppenvårdsinsats 
Äskning av medel för utökning av öppenvårdsinsatser i form av 2 
tjänster boendestödjare för vuxna, barn och ungdom samt 
socialpsykiatri. Vi har idag läget ett ökat antal placeringar på HVB 
(hem för vård och boende) Dessa löser tillfälliga behov av insatser. 
På längre sikt klarar vi dock inte av att stödja personerna när de 
kommit hem då vi har för få insatsmöjligheter inom kommunal 
verksamhet. 
En boendestödjare är inriktad på boendestöd barn/unga och familj 
inom IFO och socialpsykiatri. Den andra boendestödjaren skall arbeta 
inom ”vuxen” som omfattar missbruk, psykisk ohälsa eller 
samsjuklighet. Boendestödssatsning med riktad kompetens på 
hemmaplan kommer att betyda mycket för de personer som behöver 
hjälp. Externa placeringar kan på sikt genom detta minska. 
 
Myndighetsutövning 
Äskning av medel för utökning med en årstjänst som kombinerad 
LSS- och Biståndshandläggare vid Handläggarenheten. 
I dagsläget klarar Handläggarenheten inte uppdraget på att göra 
systematiskt återkommande uppföljningar på fattade beslut om stöd 
och insatser som åligger Socialnämnden enligt lag. Endast en LSS 
handläggare är sårbart och påfrestande. Det skulle behövas mer tid 
för att fokusera på ärenden inom socialpsykiatri som i dag blir 
nedprioriterat. Idag lägger LSS handläggaren upp till 70 % av sin 
arbetstid på diverse arbetsuppgifter riktade mot privata assistans 
kunder. Ett annat exempel är kravet och avtalet med Region 
Gävleborg att personer snabbt ska planeras hem från vilket ställer 
stora krav och därmed blir Biståndshandläggarnas huvudsakliga och 
dagliga arbetsuppgift. Det prioriteras för att inte kommunen ska få ett 
betalningsansvar och att inte personen ska behöva vara kvar på 
sjukhuset längre än nödvändigt.  
 
Hemsjukvård 

 Syftar till att stärka kommunal hälso och sjukvård med ytterligare en    
sjuksköterska/distriktsköterska samt en arbetsterapeut eller 
fysioterapeut. Orsaken är; 
- ”Tröskelväxling” 
Växling av enstaka hembesök samt växling av rehab ansvaret i våra 
LSS boende och daglig verksamhet. Det innebär att kommunens 
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Hälso- och sjukvård blir kommunens Primärvård med samtliga besök i 
hemmet istället för på en mottagning. För kommunens Hälso- och 
sjukvårdsorganisation innebär det utökade arbetsuppgifter med ökat 
patientantal, nya ansvarsområden så som hjälpmedelshanteringen för 
all LSS, ökat antal hembesök av både Sjuksköterska, Arbetsterapeut 
och Fysioterapeut. Vi vet sedan tidigare tröskelväxlingar att 
arbetsuppgifterna inte står i proportion till ”växlad summa”. 
 
- Erfarenheter pandemi 
Det som har visat sig under pandemi är ett stort tryck och efterfrågan 
av stöd och hjälp från framförallt Sjuksköterskor/Distriktsköterskor. 
Behovet finns inom samtliga områden inom Socialnämndens - 
Bysjöstrand, Hemtjänst samt LSS verksamheter. 
Sjuksköterskor/Distriktsköterskor arbetar ensam större delen av dygnet 
och alla dagar på året. Även Corona kommissionens rapport påvisar 
vikten av rätt förutsättningar för legitimerad personal. 

 

Accesspunkter 
Utbyte av accesspunkter. Uppskattad kostnad per accesspunkt inkl. 
montering = 5 800 kr/st. 

 

LSS/SOL 
Kraftiga kostnadsökningar för placeringar av LSS/SOL brukare under 
senaste åren. Vi ser ingen avmattning inför 2022. 

 
Inför 2021 tillfördes 800 tkr från SN ram för att täcka dessa ökningar. 
Pengar som behöver gå till vård och omsorg för att där öka kvaliteten. 
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IFO 
Kraftiga kostnadsökningar för placeringar under senaste året. 
Ingen avmattning under 2022. Inför 2021 tillfördes 1 100 tkr från SN 
ram för att täcka dessa ökningar. 
 

 

 

 
 

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          

 

 

 

 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 
 
 
 
Delges 
 
Kommunstyrelsen 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-13 
Referens 

SOC 2021/00143  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut - Socialnämndens 
arbetsutskotts sammanträden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll. 

   Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-02-04                  

   Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-04-08 
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 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Riksdagens ombudsmän (JO)         Beslut Dnr 5980-2019 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)         Beslut Dnr 3.5.1-21337/2020-6 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Meddelande Dnr 3.4.2-08661/   

2021-3 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  Begäran Dnr 3.1.2-09150/  

 2021-3 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)         Beslut Dnr 3.8.4-05944/2021-5 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Meddelande Dnr 3.5.1-10328/    

2021 

Kammarrätten i Sundsvall  Dom Mål nr 3658-20 

Förvaltningsrätten i Falun  Dom Mål nr 5278-20 

Gävle Tingsrätt  Beslut Mål nr B 698-21 

 

Protokollsutdrag 

KS § 8/2021 Bokslut- och ramberedning 2021 

KS § 34/2021 Uppdrag till styrelse och nämnder 

inför års- och flerårsbudget  

2022-2024 

KS § 35/2021 Internkontroll uppföljning 2020 och  

internkontrollplan 2021 - nämnder                        
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 Socialnämnden 

 

Rapporter/Information/Övriga frågor 

Förslag till beslut 

 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020        Britt Aspgren 

 Information – Covid -19 (Corona)        Johan Callenmark 

 Rapportering - Ej verkställda beslut         Johan Callenmark 

kvartal 1, 2021  

 Rapportering – Lex Sarah         Johan Callenmark 

 Rapportering – Lex Sarah         Johan Callenmark 

 Dataskyddsombudets årsrapport 2020        Johan Callenmark 

 Information – Skrivelse från FUB        Johan Callenmark 

 Information – Arbetsskor         Johan Callenmark 

                       

 

                         

 

                          

 

 

 


