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Datum 

2021-09-14 
 

  

 

  

 

Socialnämnden 

Plats: Konferensrummet socialkontoret/Teams 

Tid: torsdag 23 september 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.  Socialnämndens delårsbokslut 210831 samt måluppfyllelse 
 

Johan Callenmark  

5.  Internkontroll första halvåret 2021 
 

Johan Callenmark  

6.  Drifts och investeringsbudget 2022 samt års- och 
flerårsbudget 2023-2024 
 

Johan Callenmark 
Gunilla Larsson 

 

7.  Taxekatalogen 2022 
 

Johan Callenmark  

8.  Uppräkning av alkoholtaxan 2022 
 

Johan Callenmark  

9.  Avskrivning 
 

Gunilla Larsson 
 

 

10.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

• Information – Covid -19 (Corona)    

• Rapportering – Ej verkställda beslut  
kvartal 2, 2021 
 

 
 
Johan Callenmark 
Johan Callenmark 

 

 
Anna Engblom 
ordförande 
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Datum 

2021-09-06 
Referens 

SOC 2021/00303  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Datum 

2021-09-06 
Referens 

SOC 2021/00304  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut - Socialnämndens 
arbetsutskotts sammanträden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll. 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-06-23 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-08-26 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-09 
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Datum 

2021-09-13 
Referens 

SOC 2021/00305  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns                       

 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Meddelande Dnr 

3.4.2-21465/2021-3 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Beslut Dnr 3.5.1-

60092/2020-1 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Meddelande Dnr 

3.4.2-32528/2021-3 

Förvaltningsrätten i Falun Beslut Mål nr 2199-21 

Förvaltningsrätten i Falun Dom Mål nr 1761-21 

Gävle Tingsrätt Dom Mål nr  

T 1983-19 

Gävle Tingsrätt Förordnande Mål nr 

T 2418-21 

Uppsala Tingsrätt Dom Mål nr  

T 1691-20 

 

Protokollsutdrag 

KS § 85                                             Instruktioner delårsbokslut 2021-08-31 

KS § 86                                             Års- och flerårsbudget 2022-2024 -  

                                                          preliminära ramar 
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Datum 
2021-09-10 

Referens 

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Delårsbokslut 

Förslag till beslut 

Delårsbokslutet godkänns. 

                        

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsbeskrivning 

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 
 
Hög psykisk press och belastning på organisationen under årets första tre månader 
följt av en något lugnare vår och sommar som dock präglats av tid och 
kostnadsdrivande anpassningar/åtgärder relaterat till pandemi/motverka 
smittspridning. Alla som önskat har dock fått ut lagstadgad semester under 
sommaren. Fortsatt hemarbete/växelvis hemarbete under perioden. Under perioden 
januari till maj har den tidigare upprättade Covid-19 avdelningen funnits tillgänglig 
och ett fåtal brukare har vistats på avdelningen. 
 
Hemsjukvården har utfört ett omfattande vaccinationsarbete hos brukare och 
personal. Även ett stort antal PCR test har genomförts. 
 
Ökat brukarantal på särskilt boende samt på kortis. Överintag på kortis under 6 
månader. Detta beror på att det blivit en ”anhopning” av behov när pandemin planat 
ut. Många har väntat tills pandemiläget blivit bättre. Sen finns det andra som 
behöver komma till boendet pga. av covid/sviter av covid eller när anhörig drabbats 
varpå livssituationen ändrats. Man kan se en liknande trend över hela riket.  
 
Kraftig utökning av beviljade insatser samt en utökning av tid hos flera av 
hemtjänstens brukare. Som exempel kan nämnas att under juli månad 2021 utförde 
hemtjänsten 2313 brukartimmar i jämförelse med samma månad 2020 då 1661 
timmar utfördes. En utökning med 652 timmar. 
 
I linje med ”heltid som norm” samt beslutet att anställa efter genomgången USKA 
utbildning har 13 anställts. Utöver det har vi anställt 11 vikarier som är utbildade 
Uskor 
 
 
Till höstens USKA utbildning kommer 11 från SN att påbörja utbildning. Huvuddelen 
av dessa har valt att nappa på vårt erbjudande att studera på distans på runt 25 % 
där SN står för lönetappet. Finansieras via äldreomsorgslyftet. 
 



Ockelbo kommun 
Datum 
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Demensprojektet ”En God Demensvård i Ockelbo” uppstartat. 
Inledande utbildning har påbörjats. 
  
IFO har utvecklat verksamheten gällande systematisk uppföljning på individnivå 
inom området öppenvård Barn och unga. Utökad samverkan med UKN gällande 
barn i förskole- och grundskoleåldern. För äldre ungdomar och vuxna deltagit 
samverkans forum tex Trisam, Mysam, Familjecentralen, DUA.  
 
Leveransgodkänt Treserva projektet med kvarstående punkter för TES. 
 
SN och UKN har utbildat två personer inom MHFA – Första hjälpen fysisk hälsa. 
Dessa skall sedan utbilda internt i resp. organisation. 

Genomfört krisstöd/samtalsstöd/traumastöd till personal inom SÄBO/HSV i syfte att 
bidra till återhämtning och erbjuda tidiga insatser för att bearbeta sina upplevelser 
av pandemin. 
 
Ökad sjukfrånvaro under perioden; 
Utveckling; 

-  6,3%   2018 (Helår) 
-  8,89% 2019(Helår)  Varav långtidssjukskrivna 43,2 % 
-  9,6 % 2020 (helår)  Varav långtidssjukskrivna 43;1 % 

 

 
Orsak; Pandemi Covid – anvisningar och rekommendationer. 
 
Ekonomisk redovisning 
Socialnämnden redovisar per 31/8 ett resultat på; 
 

 

 

 

 

 

Enhet

 Sjuk-

frånvar

o

totalt %

 Långtids-

sjukfrånv

aro

minst 60 

dagar %

Sjuk-

frånvaro

kvinnor 

%

Sjuk-

frånvaro

män %

 Sjuk-

frånvaro

åldersgr

upp

29 år 

eller 

yngre %

 Sjuk-

frånvaro

åldersgr

upp

30-49 år 

%

Sjuk-

frånvaro

åldersgr

upp

50 år 

eller 

äldre %

Socialförvaltningen tot 9,0 52,7 8,5 14,2 10,0 9,1 8,6
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Kommentarer till utfallet; 
 

IFO Ökade bemanning samt 
konsultkostnader, pensionsavgångar 

SÄBO Covid + sjukersättning 

Hemtjänst Högre personalkostnader, ökning 
ärenden/larm 

Hemsjukvård Högre personal + bemanning samt 
hygienartiklar, hjälpmedel 

LSS/SOL  Fler ärenden, dyra externa 
placeringar, högre personalkostnader 
Covid 

Handläggarenhet Konsult LSS 

Stab Utbildningskostnader 

 

Framtiden 
 

Fortsatt arbete med pandemi, omfattande förebyggande arbete i syfte att motverka 
smitta/smittspridning. I skrivandets stund oklart hur lättnaden av restriktioner i 
samhället påverkar vård och omsorg, tex användande av munskydd, besök. 

Omtag Alamanco - initialt SÄBO. Syftar till att underlätta införandet av heltidsresan. 
Flera områden berörs i arbetet tex bemanna rätt, delade turer, hållbar arbetsmiljö, 
kommunikation och samarbete samt minskad andel vikarier. 
 
Öppning av verksamheter och aktiviteter under hösten tex träffpunkt Uret. 
 
Återgång till arbetet för de verksamheter som delvis arbetat hemma. 
Sker succesivt from 29/9. 
 
Focus på demensprojektet 
- Nytt arbetssätt införs. Reflektionsträffar och ytterligare utbildning påbörjas i 
september, initialt SÄBO. 
-Utveckla dagverksamheten för personer med demensdiagnos. 
 
IVO genomför en uppföljande tillsynsinsats avseende SÄBO. Uppföljningen 
kommer dock inte att begränsas till personer som har eller har haft covid-19. Ett led 
i uppföljningen av Covid -19. 
 
Färdigställandet av nya lokaler för Socialkontoret. 
Översyn av Hemsjukvårdens lokaler - trångbodda. 

 
IFO kommer att fortsätta utveckla enheten gällande systematisk uppföljning på 
individnivå. Detta inom området öppenvård Barn och unga. IFO skall satsa på att 
genomföra brukarundersökning med hjälp av SKR s nationella satsning på 
gruppnivå inom områden barn och familj, försörjningsstöd och vuxna. 
En stor del av arbetet måste läggas på hantering av läget orsakat av pandemi. 
Psykisk ohälsa, missbruk, våldsutsatthet har ökat, focus på nya arbetssätt runt det. 
 
Förberedelser och införande av Time care. Införande sker mars 2022. 
 
Samarbete IFO – Boendestöd - Handläggarenheten inleds praktiskt i september. 

Förankra målbilder runt ”God och nära vård” och ”Välfärdstrategin”. 

Utredning runt införande av arbetsskor inleds. 
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Förberedelser inför införande av Yrkesresan. Nationell digital utbildning för 
Socialtjänst. På sikt för SÄBO, LSS/SOL samt handläggning. 

Ett arbete med att utveckla Träffpunkten kommer starta under hösten.  
Fokus kommer vara att försöka fånga upp den yngre målgruppen som har beslut på 
Boendestöd.  
 

Måluppfyllelse 
 
Se bilaga 
 

Redovisas inte i delårsbokslutet – nyckeltal. 

- Antal personer med beviljad personlig assistans per 31/12 
- Försörjstöd, utbetalt i kronor per medarbetare per 31/12 
- Hemtjänst. Antal brukare/timmar Oktobermätning 

 

Ärendet 

Ockelbo kommuns nämnder ska enligt beslut en gång per år upprätta ett 
delårsbokslut. Delårsbokslutet genomförs avseende den 31 augusti 2021. 

 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

 



OCKELBO KOMMUN 2021  
Socialnämnden

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse Ek uppf

Budget prognos årsprognos aug aug aug aug

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 285 203 82 175
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 133 112 21 121
35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 -16 16 -9
72 FAMILJERÄTT 300 300 0 200 202 -2 224
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 50 50 0 33 12 21 11
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 977 977 0 651 513 138 522

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 366 9 366 0 6 244 7 023 -779 5 158
711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 6 374 6 574 -200 4 249 4 673 -424 5 768
713 INSATSER VUXNA 6 871 6 871 0 4 581 4 141 440 6 077
714 EKONOMISKT BISTÅND 7 000 7 200 -200 4 667 4 681 -14 4 693

Summa IFO 29 611 30 011 -400 19 741 20 518 -777 21 696

VÅRD OCH OMSORG
771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 47 681 46 181 1 500 31 787 30 898 889 30 611
772 HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 841 -200 1 761 1 889 -128 1 611
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 482 23 382 100 15 655 15 827 -172 13 748
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -225 -225 0 -150 -191 41 -139
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 2 921 2 721 200 1 947 1 517 430 685
777 HEMSJUKVÅRD 12 447 12 847 -400 8 298 8 678 -380 7 467
778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 057 29 657 -600 19 371 19 927 -556 18 233
779 SOCIALPSYKIATRI 2 668 2 668 0 1 779 1 678 101 1 486

Summa VÅRD OCH OMSORG 120 672 120 072 600 80 448 80 223 225 73 702

Summa SN totalt 151 260 151 060 200 100 840 101 254 -414 95 920

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-08-31 visar ett underskott om -414 tkr.

Individ och familjeomsorgen visar ett underskott om -777 tkr mot budget. Ökad bemanning samt konsultkostnader.

Särskilda boendet Bysjöstrand visar ett överskott om 889 tkr. Covidersättning med 900 tkr från staten ligger medräknat i 
resultatet för kostnader som härrör från 2020, men utbetalats och bokats 2021.

Handläggarenheten visar ett underskott mot budget med -128 tkr. Konsult har hyrts in för att minska belastningen.

Hemtjänsten visar ett underskott om -172 tkr. Högre personalkostnader. Ökning av ärenden och larm.

Hemsjukvården visar ett underskott mot budget med -380 tkr. Högre personal och bemanningskostnader. Högre kostnader 
för hygien och hjälpmedel.
.
LSS och Socialpsykiatrin visar ett underskott om -455 tkr. Flera ärenden. Dyra externa placeringar. Högre personalkostnader 
p.g.a Covid-19.

I resultatet ingår sjuklöneersättning från Försäkringskassan med 1 050 tkr för perioden jan-juli.

Totalt har staten ersatt covidkostnader med 1 968 tkr som härrör från 2020 och denna summa är medräknad i resultatet.
Covidrelaterade kostnader som avser jan-aug -21 uppgår till 2 216 tkr och avser materialkostnader samt extra sjuksköterska  
men har ej utlysts som sökbara ännu.

Semesterlöneskulden för 2021 har ej beaktats i resultatet.
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2021 
BEDÖMNING ”HALVÅR” 1 - 8 

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 Utfall 

Heltid som norm (Heltidsresan) Andelen medarbetare 

som är tills vidare an-

ställda och arbetar hel-

tid på socialförvalt-

ningen skall öka med  

4 % 2021. 

  

  

UPPFYLLT 

Utfall = 7,5 % 

- Hemtjänst 2 

- LSS/SOL  1  

- SÄBO 10  

 

 

 

 

 

 

 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete) 

Alla enheter skall under 

2021 genomföra 2 

Workshops kring Värde-

grunden. 

 

 

EJ UPPFYLLT 
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Trygga kompetensförsörjningen 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Öka andelen personal med rätt kompe-

tens. Underlätta och uppmuntra perso-

nalen till kompetensutveckling 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet, med 5%  

UPPFYLLT 

Utfall = 12 % 

Påbörjar utbildning mot 

uska i höst/specialist 

uska 

SÄBO 2  

LSS  7 

HTJ 2 

 

IFO 1 – Färdig socionom 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psy-

kosocialt. 

Minska sjukfrånvaron 

med 2 % under 2021, 

jämfört med 31/12 2019 

Utfall 2019 kort 8,89% 

Utfall 2019 lång 43% 

PÅBÖRJAT/EJ UPP-

FYLLT 

 

Utfall; 

Kort 9% 

Lång 52,7 % 

 

Pandemi! 

Teknik som underlättar 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen) 

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom 

PÅBÖRJAT 

 

GPS larm för brukare 

testas på en brukare. 
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socialförvaltningen un-

der 2021. 

Kan bli fler under hös-

ten. 

Utveckla teknikstöd för medarbetare. 

 

Befintlig eller ny teknik 

fungerar felfritt.  

UPPFYLLT 

 

Tvåfaktorsinloggningen 

klar för Treserva. Tryg-

gare för brukare. All tek-

nik fungerar inte felfritt 

men stora utbildningsin-

satser har genomförts 

samt åtgärder för att 

snabbt få hjälp vid upp-

komna problem/fel. 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och da-
tor i sitt arbete.   

PÅBÖRJAT 
 
Utbildning sker kontinu-
erligt! Dock måste vi 
fastställa hur våra 
grundläggande krav 
skall se ut. 

 

Utveckla samhället 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

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

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

UPPFYLLT 
 
Tex det utökade samar-
betet mellan IFO, 
LSS/SOL och Handläg-
garenheten kring psy-
kisk ohälsa som kom-
mer att intensifieras un-
der hösten 
  

  
 
 
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 
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Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media. 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2021 dela 
med sig av goda exem-
pel i media. 

UPPFYLLT 
 
Tex SÄBO ”Instagram 
vecka”  
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 Till 
Socialnämnden 

 

Internkontroll första halvåret 2021 

Förslag till beslut 

Godkänna internkontrollen för första halvåret 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2021 där förvaltningen ska 
redovisa 9 olika kontrollmål halvårsvis. 
 

• Kontroll av handläggarnas utredningar 

• Momshantering 

• Kontroll av genomförandeplaner (LSS/SÄBO/HTJ) 

• Kontroll av nattfasta vid SÄBO 

• Kontroll av hygienföreskrifter (LSS/SÄBO/HTJ) 

• Kontroll av avtalstrohet 

• Kontroll av verkställighet (HTJ/BOS) 

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

• Kontroll av fördjupade läkemedelsgenomgångar                        

Beslutsunderlag 

Kontroll har utförts på samtliga internkontrollmål enligt internkontrollplanen. 
Se bifogat material. 
 
För vissa kontroll mål med anmärkningar finns handlingsplan framtagen 
                                      

Ärendet 

Internkontroll avseende halvårsskiftet 2021 är genomförd. 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga enhetschefer 
Socialnämnden 



 

Ockelbo Kommun, 816 80  Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 
Socialförvaltningen  Anna-Lena Bergman  0297-55512    anna_lena.bergman@ockelbo.se 
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2021-07-01 
 

Socialnämnden 

INTERNKONTROLL AV GENOMFÖRANDEPLANER, 
FÖRSTA HALVÅRET 2021 

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 fem genomförandeplaner 
inom LSS och se om brukaren varit delaktig vid upprättandet.  
Jag har detta första halvår valt att kontrollera alla genomförandeplaner både 
inom LSS och Socialpsykiatrin för att se om brukaren/företrädaren varit delaktig 
vid upprättandet och att alla brukare har aktuella genomförandeplaner. 
Anledningen till valet att kontrollera alla genomförandeplaner var att säkerställa 
att de utbildningar och arbete vi gjort i personalgrupperna under tidigare år givit 
resultat. Tidigare år har detta med genomförandeplaner visats sig varit bristfälligt 
på flera håll inom LSS och Socialpsykiatrin. 
 
 
Kontrollmetod 
Jag har valt att kontrollera samtliga genomförandeplaner inom LSS och 
Socialpsykiatri om brukaren/företrädare varit delaktig i upprättandet, och att alla 
brukare har en aktuell genomförandeplan. Någon annan granskning gällande 
exempelvis hur man formulerar sig i text har inte skett.  
Antalet jag kontrollerade var 58 stycken genomförandeplaner. 
 
Resultat 

• Tre stycken planer ligger ”öppna”, dessa tre är fortfarande ett 
arbetsmaterial och väntar på att God man ska godkänna och skriva 
under, vilket är en rimlig anledning.  

• Två brukare saknar genomförandeplan. Anledningen till det är att det är 
nya brukare där besluten nyligen verkställts och genomförandeplan 
endast är påbörjad, vilket är en rimlig anledning.   
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Brukare, God man eller förvaltare har alltid deltagit i alla upprättande av de 58 
genomförandeplanerna. I dessa Covid tider har ibland brukare och personal 
skrivit planen tillsammans först och sedan har den skickats hem till God man eller 
förvaltare för påseende, godkännande 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 till hösten 2021 att 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.  

 
 
  

INTERNKONTROLL AV VERKSTÄLLIGHET INOM 
SOCIALPSYKIATRI, INSATS BOENDESTÖD I TES, 
FÖRSTA HALVÅRET 2021 

 

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. 
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INTERNKONTROLL AV BASALA HYGIENRUTINER, 
FÖRSTA HALVÅRET 2021 

 
 
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 juni 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 
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, detta i form av att de inte använda arbetskläder från 
Berendsen. 
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.   
En anställd ur personalgrupperna är utsedd som klädansvarig och har i uppdrag 
att se till att det finns arbetskläder på samtliga enheter.  
Genomgång och uppföljning gällande basala hygienrutiner sker kontinuerligt på 
samtliga APT (arbetsplatsträffar).   
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Socialnämnden 

ÄRENDE: INTERN KONTROLL BOU 2021 

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 första halvåret 2021  

Resultat 

Granskningen visar att för halvåret jan-juni 2021 har det rapporterats 
sammanlagt 126 aktualiseringar och 35 avslutade utredningar. Kortaste 
tiden för förhandsbedömning är 1 dag och flera avslutades efter 14 dagar. 
För utredning är 9 dagar kortaste och längsta är 184 dagar.  

Analys 

Under det andra halvåret så har det redovisats några aktualiseringar som 
avslutades efter 14 dagar. Efter granskningen av dessa så konstateras att 
en aktualisering handlade om överflytt av ett ärende och därför har det inte 
kunnat registreras i systemet på rätt sätt. 2 st aktualiseringar avslutades 
efter 15 dagar på grund av signeringsdatum som inte ändrats. 3 st 
aktualiseringar som avslutades efter 15 dagar handlar om inledd utredning 
dagen därpå och då blev det en extra dag i systemet.  

När det gäller utredningar så har det av de 35 avslutade blivit fel på 9 st. I 
6 st. utredningar som har överskridit tiden av 120 dagar så handlar det om 
systemfel då andra beslut eller insatser har skett men systemet har inte 
hängt med. Vi kommer att undersöka vidare varför. I tre st. utredningar 
som har överskridit tid så har enhetschefen förlängt utredningstid kopplat 
till pandemin och svårighet att utreda i tid på grund av restriktioner m.m.  
IFO har på det stora hela följt lagen gällande skyddsbedömning eller 
behov av att inleda utredning. Åtgärder i form av genomgång av aktuella 
aktualiseringar tillsammans med handläggarna och upprättandet av ny 
rutin har gjorts och finns i kvalitetsledningssytemet.  

Förslag till beslut 

Att godkänna granskningen 

  

Nedzad Lujinovic 

Enhetschef 
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INTERNKONTROLL I HEMTJÄNSTEN 2021 1-6 

• 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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2021-06-23 

INTERNKONTROLL GÄLLANDE HEMSJUKVÅRDEN    
 
Fördjupade Läkemedelsgenomgångar för patienter inskrivna i 
kommunens hemsjukvård samt boende inom kommunens särskilda 
boende för äldre och särskilda boende inom LSS  
                                          
Första halvåret 2021 

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 första halvåret 2021 har totalt 55 st 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 under 2021 och så även nu 2021 första 

halvåret satsat en hel del utbildningar och observationsstudier gällande basala 

hygienrutiner.  

Samtliga medarbetare inom Hemsjukvården är väldigt noggranna med sitt 

förhållningssätt gällande basala hygienrutiner och sköter detta klanderfritt utifrån 

gällande föreskrifter och rekommendationer. De arbetar även mycket med daglig 

rengöring av tag ytor, i arbetsmiljöer, bilar m.m. Socialdistansering både i 

omklädningsrum, kök och fikarum och där används alltid munskydd. 

Observationsstudier gällande basala hygienrutiner har genomförts i samtliga 

enheter och Hemsjukvården har klart bästa resultatet inom SN.  

Britt Aspgren MAS/Enhetschef Hemsjukvården   
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2021-07-16 

Socialnämnden 

INTERNKONTROLL AV MÅL ENLIGT IBIC DELÅR, 
2021  

Internkontrollen består i att göra stickprovskontroll halvårsvis, om det finns mål 
enligt arbetssättet individens behov i centrum, IBIC i utredningar enligt 
socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS.  

Kontrollmetod 
29 utredningar enligt SoL och LSS från januari till juni 2021 har granskats. 
Granskade utredningar är hemtjänstinsatser av omsorg och service, 
trygghetstelefon, matdistribution, ledsagning, korttidsvistelse, särskilt boende, 
boendestöd och kontaktperson enligt SoL samt insatser enligt LSS enligt 9 § 4 
kontaktperson, 9 § 7 korttidstillsyn och 9 § 10 daglig verksamhet. 

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 
samt realistiska och relevanta.  Mätbara, att det går att följa upp och mäta på 
något vis. Accepterade av alla parter. Tidsbegränsade – att deadline anges.  

Resultat  
Specifika mål:  
En utredning innehöll inga specifika mål i fritext. Orsaken är att uppföljnings-
modulen i Treserva inte fungerat optimalt. Under våren har en uppföljningsmall 
tagits fram som ett komplement till uppföljningsmodulen och ska läggas in i 
Treserva. När en brukare beviljas stöd vid livet slut, krävs enligt IBIC inga mål. 
Två av utredningarna gällde sådana insatser. 
Mätbara: 
Det är svårt att bedöma om målen är mätbara och går att följa upp. Anser dock 
att samtliga mål som granskats går att följa upp. Att formulera mål som personen 
vill uppnå kräver övning, så att målen blir lätta att följa upp.  
Accepterade: 
Det framgår av samtliga utredningar att målen var accepterade av brukaren. 
Tidsbegränsade: 
Målen var tidsbegränsade i alla utom i fem utredningar där datumet var samma 
som utredningsdag eller att datumet var passerat vid utredningstillfället. Att inte 
datumet ändrats i dessa fem ärenden återfanns samtliga i hemtjänstutredningar.  

Birgitta Hänninen, Handläggarchef/Kvalitetsutvecklare 
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INTERNKONTROLL NATTFASTA BYSJÖSTRAND 

Mätning av nattfasta görs 2 ggr/år på Bysjöstrand enligt gällande rutin.  
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 juni månad 2021.  
 
Första mätningen 2021-06-02 
Antal brukare 60 st.  

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

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

1 brukare erbjöds något att äta eller dricka men tackade nej 
 

Andra mätningen 2021-06-03 
Antal brukare 61 st. 

34 brukare klarade nattfastan, erbjöds något eller tog själv 

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

0 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. Vid denna mätning var det många 
brukare som inte klarade av nattfastan och detta kommer att ses över i samråd med MAS 
Resultatet av mätningen lämnas till omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ser över 
brukarnas nattfasta och vidtar lämpliga åtgärder.  

Handlingsplan (preliminär) 

- Ändrade rutiner gällande mätning för att kunna följa upp på ett bättre sätt. Förslag var 
tredje månad. 

- Lyfta detta på samtliga APT.  
- Lägga in detta i planeringssystemet TES för nattpersonalen.   

 

 

Johanna Ledin-Åberg 
    
 Enhetschef Bysjöstrand 
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INTERNKONTROLL GENOMFÖRANDEPLANER 

 

Bysjöstrand, Juni månad 2021.  

 
Genomförandeplaner upprättas för samtliga brukare som flyttar till Bysjöstrand. Enl rutin ska 
ett välkomstsamtal hålls inom några veckor efter inflytt, anhöriga deltar vid behov och där 
framkommer brukarens önskemål och behov. Detta har inte varit möjligt vid samtliga inflyttar 
detta år på grund av pågående pandemi men planeras att återupptas. Information har 
insamlats via samtal med brukare, telefonsamtal med anhöriga samt uppdrag från 
biståndshandläggare.  

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.  

 

Granskningen utfördes 2020-06-24 och har utförts på 60 brukares akter.  

Av dessa 60 brukare har:  

• 60 brukare giltiga genomförandeplaner. 
 

• 32 brukare själva godkänt och skrivit under sin genomförandeplan.  
 

• 28 brukare fått stöd/hjälp av anhöriga att godkänna och skriva under 
genomförandeplanen.  

 

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

 

 

 

 

Johanna Ledin-Åberg 
Enhetschef Bysjöstrand 
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2021-06-30 
 

 

INTERNKONTROLL AVTALSTROHET 

 

Nämnd:  Socialnämnden 

Period:  210101-210630 

Kontrollerade områden: Kontorsmaterial och drivmedel 

 

Kontorsmaterial 

Antal inköp/fakturor: 26  

Värde:  13 635 kr 

Enligt avtal:  100 % 

Utanför avtal: 0 

  

Drivmedel 

Antal inköp/fakturor:  31 

Värde:  206 418 kr 

Enligt avtal:  100 %  

Utanför avtal: 0 

 
 

 
 
Gunilla Larsson 
Ekonom 



 

 

 

 

 

Internkontroll moms SN, 2101–2106 

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 återsökts från Skatteverket.  

Vid kontroll av perioden 2101–2106 fanns ett fel (av 89 fakturor). Detta är nu rättat 
och momskompensation söks i efterskott.  

 

 

Ockelbo 21-06-30 

 

 

 

Gunilla Larsson 

Ekonom 
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Datum 
2021-09-09 

Referens 
 

  

 
 Till 

Socialnämnden 

 

Drifts- och investeringsbudget 2022 samt års- och flerårsbudget 
2022 - 2024. 

Förslag till beslut 

Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2022 samt år och 
flerårsbudget 2022 – 2024 godkänns.  

 

1. Förslag till mätbara mål godkänns 

 

2. Förslag att SN äskar ytterligare 5 034 tkr för tillkommande 
kostnader personal samt byte av accesspunkter 
 

3. Förslag att samarbetet med AME skall fortsätta 2022 - 
1 mnkr/år (personer som har försörjningsstöd men ej är 
berättigade till extratjänst) 
 

4. Förlag till höjning av avgifter/taxor (enligt nedan) 
 

5. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på 
300 tkr för 2021  
 

6. Förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2022 samt 
års och flerårsbudget 2022 - 2024 godkänns* 

*Att beakta/känna till; 
Budgetförslaget innebär att ramen 2021, 151 260 tkr, 2022 ökar till  
154 567 dvs ökning på 2,2 % (3 307 tkr) 
Det riktade statsbidraget ” säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer” 3 036 tkr är inbakat i ramen för 2022. (även för 2023) 
Enligt regeringens regleringsbrev samt Socialstyrelsens anvisningar 
skall medlen användas till ”förbättringar och utveckling av 
verksamheten” inom vård och omsorg. Hur bidraget nyttjats skall 
återrapporteras till Socialstyrelsen. 
 Det föreligger flera utmaningar med detta upplägg. 
Ett exempel är 2022 års löneökning som förväntas bli runt 2,25 % dvs 
2 100 tkr. Kan det riktade statsbidraget nyttjas för sitt ändamål, 
förbättring och utveckling, när en stor del av uppräkningen åtgår till 
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löneökning. En annan effekt blir att uppräkningen för IFO, LSS/SOL, 
stab samt handläggningsenheten blir minimal, 0,25 %, detta trots stort 
behov av tillskott främst inom IFO. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till budget 2022 har tagits fram på den tilldelade ramen för 
Socialnämnden som är 154 567 tkr. (151 260 tkr 2021)                       

Ärendet 

Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt 
viktigt, både för människorna verksamheten möter, och även för att 
Ockelbo ska vara en attraktiv plats att bo på. Kraven från samhället 
och medborgarens behov förändras i en allt snabbare takt – en 
utveckling vi måste följa. Beslut/händelser nationellt, regionalt eller 
inom kommunen kan snabbt generera höga kostnader för nämnden. 
Socialnämnden har hög focus på ekonomi och en budget i balans. 
Nämnden avser därför äska ytterligare medel utom angiven 
budgetram. 

 

Äskning tillkommande kostnader 
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* (tkr)             Budget 2022 
 

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

 
   Summa   5 034 
 
* Respektive punkt finns närmare beskrivet i separat skrivelse till april nämnden 

 
 
Övrigt 

- Det riktade statsbidraget för äldreomsorg bör enkom tillfalla  
” vård & omsorg” för att möjliggöra förbättring och utveckling av 
kommunens vård och omsorg om äldre 

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

När det gäller Socialnämndens taxekataloger föreslås följande 
förändring/uppräkningar; 
 

- Omvårdnadstaxan räknas upp enligt gällande 
prisbasbelopp/maxtaxa 

- Hyreshöjningar för SÄBO, gruppbostad samt servicebostad. 
Följer Ockelbogårdars höjning för 2022 – 1,5 % 
 

- Alkoholtaxan höjs med 2,0 %* 
 
*Enligt rekommendation från SKR bör detta ske enligt PKV – prisindex för kommunal 

verksamhet. För 2022 är den uppräkningen 2,0 %. 
 

 

Investeringsbudget 

Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2022. 

 

Målbeskrivning 

Se bilaga 

 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2022 
 

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 Utfall 

Ökad delaktighet för brukare/klienter  Varje enhet skall 

genomföra minst EN 

brukarundersökning. 

Därefter ta fram en 

handlingsplan i syfte att 

analysera och utveckla 

verksamheten 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Aktualisera värdegrunden 

(värdegrundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2022 genomföra 2 

Workshops kring 

Värdegrunden. En av 

dessa skall vara riktad 

mot HBTQ 
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Trygga kompetensförsörjningen 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

 Underlätta och uppmuntra samtliga 

medarbetare till kompetensutveckling 

Öka andel personal med 

rätt kompetens utifrån 

brukarbehovet, med 5%  

 

Hållbar arbetsmiljö; 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 

organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   

2022 jämfört med 31/12 

2019 - kort 2 %, lång 10 % 

 
Utfall 2019 kort 8,89% 

Utfall 2019 lång 43% 

 

2. Varje enhet skall efter 

genomförd 

medarbetarundersökning 

ta fram en handlingsplan 

i syfte att förbättra & 

utveckla verksamheten 
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Teknik som underlättar 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Välfärdsteknik inom socialtjänsten 

som underlättar för brukare. (kopplat 

till Digitaliseringsplanen)  

Minst en ny ”teknik” 

skall införas inom 

socialförvaltningen 

under 2022 

 

 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

Befintlig eller ny teknik 

skall fungera felfritt 

 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och 
dator i sitt arbete  
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Utveckla samhället 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

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

 

 

Minska klimatpåverkan 

Under 2022 initiera 
minst ett ”nytt” 
samarbete inom 
förvaltningen och/eller 
med andra 
verksamheter inom 
kommunen 
 
Varje enhet skall 
genomföra minst en 
aktivitet eller åtgärd 
som leder till minskad 
klimatpåverkan 
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Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra 
verksamheter i media. 

 

 

 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2022 dela 
med sig av goda 
exempel i media. 
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2021-09-07 
 

 

SOCIALNÄMNDEN 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING UPPDRAG OCH UTMANINGAR INFÖR BUDGETPERIODEN 
2022 - 24 

Politisk verksamhet 

I Socialnämnden sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. 
Nämndens viktigaste uppgift är att ”bryta ner” och följa upp de övergripandemålen som kommun-
fullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. 
Socialförvaltningen utför det arbete nämnden beslutat om. 
Nämnden ansvar omfattar omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser inom  individ- och 
familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen inom de särskilda boen-
deformerna samt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. 
Nämndens kostnader avser politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, litteratur och dylikt till leda-
möterna och andra kostnader i samband med sammanträden. 

Konsumentrådgivning 

Kommunen tillhandahåller konsumentrådgivning genom samverkan i Konsument Gävleborg. Kom-
munen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning. 

Utmaning 
Förebyggande arbete och samverkan mellan olika instanser i syfte att ett färre antal kommuninvå-
nare skall vara skuldsatta. 

Alkoholprövning 

Administration enligt alkohollagen av ansökningar om serveringstillstånd samt tillsyn när det gäller 
restauranger samt slutna sällskap, även tillsyn av ölförsäljning i bland annat affärer och bensin-
mackar. Ansöknings och tillsynsavgift tas ut av restaurangerna samt de slutna sällskapen och till-
synsavgift får även tas ut av dem som endast har folkölsförsäljning.  
Handläggningen utförs av Gävle kommun.   

Utmaning 
Kompetens inom området Alkoholprövning riskerar att urholkas. Bra och nära dialog med tillstånds-
myndigheten i Gävle. 
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Individ- och familjeomsorg 

Verksamheter som riktar sig till personer som ges stöd, vård och service inom IFO. Verksamhets-
området omfattar barn och ungdom, familjerätt, familjerådgivning, förebyggande verksamhet, miss-
bruksvård samt försörjningsstöd.  
 
Utmaning 
Kort sikt; 
- Normalisering av arbetssätt efter pandemi. 
 
Lång sikt; 
- Möta lagkrav och lagändringar inom området med tanke på en liten och sårbar organisation. 
  Reduktion av placeringar. 

 
Familjerådgivning 
 
Familjerådgivning ska erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningen ska genom samtal med-
verka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Ock-
elbo har tecknat avtal med Gävle kommun och köper alltså denna tjänst. 

Utmaning 
Kort & lång sikt; 
- IFO och familjerådgivningens bibehållande av kompetens 

 
 
Vård, behandling och service 

Verksamhetsbeskrivning 

Här återfinns verksamheterna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta samt 
hemsjukvård.  
 

Handläggarenheten 
Enheten ansvarar för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, SoL och enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS och riktar sig till personer som på grund av någon form 
av funktionsnedsättning och/eller sjukdom har behov av stöd/insatser. Stödet enligt SoL är bistånd i 
form av omvårdnad och service tex genom hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, växelbo-
ende och boendestöd/socialpsykiatri samt nio insatser enligt LSS. Utifrån socialnämndens delegat-
ionsordning utreder, bedömer, beslutar samt följs bistånden upp av LSS- och biståndshandläg-
garna. Ansvarig handläggarchef har delad tjänst och har andra arbetsuppgifter som kvalitets ut-
vecklare och Lex Sarah utredare inom socialförvaltningen. 
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Utmaning 
 
Kort sikt; 
- Att komma i kapp med uppföljningar av beviljade insatser. Ökad mängd ärenden i samband med 
pandemi. 

Lång sikt 
- Översynen av LSS lagstiftningen. Antas förslagen innebär det stora förändringar för bl. a myndig-
hetsutövningen inom LSS då insatserna föreslås förändras. Utöka kapacitetens inom LSS hand-
läggning. Styrning och ledning av kvalitetsarbetet inom SN. 

 

Särskilt boende  
Ett samlingsbegrepp för boendeformer där kommunen har det medicinska ansvaret upp till sjukskö-
terskenivå. I dessa boenden ska omfattande service och vård kunna ges dygnet runt. Kommunen 
har ett särskilt boende, Bysjöstrand. 

Utmaning 
 
Kort sikt; 
 -Hitta en bra balans i schemat som är anpassat efter brukarens behov, medarbetare samt ekono-
miska förutsättningar. Fler medarbetare iom direktivet att anställa samtliga utbildade undersköters-
kor. Växla ut vikarier. 
 
Lång sikt; 
- Arbeta kontinuerligt med kvalitetsutvecklade åtgärder tex inom området demens. 
 
  
Ordinärt boende 

Hemtjänsten är en av socialförvaltningens verksamheter i Ockelbo kommun. Hemtjänstens upp-
drag är att kommunens omsorg och service utformas så att den enskilde får möjlighet att bo kvar i 
det egna hemmet. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för beviljade insatser i ordinärt boende enligt 
Socialtjänstlagen. 

Kommunens Trygghetsboende finns i kvarteret Uret och där finns hyresgästernas gemensamhets-
lokal Soluret, som är öppet dagligen med en Trivselvärd tillgänglig. Hyresgästerna har tillgång till 
Soluret för samvaro och aktiviteter samt möjlighet att köpa dagens lunch. Anhörigstödjare och vo-
lontärsamordnare finns också inom verksamheten. 

Utmaning 
Kort sikt; 
- Ökad mängd ärenden/brukare. Att få ekonomin att gå ihop om eller när pandemi bidragen försvin-
ner 
 
 Lång sikt; 
- Framtagande av relevanta nyckeltal tex ”faktiskt effektivitet” och kostnad för HTJ timme  

 

 



 

 

4 (5) 

 

 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvård i kommunal regi är Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över 
18 år, och där Hälso- och sjukvårdsbehovet överstiger 14 dagar samt att den enskilde inte med 
hjälp kan ta sig till hälsocentralen. Hemsjukvården innefattar även Hälso- och sjukvårdsbehovet på 
våra särskilda boende inom äldreomsorgen, Bysjöstrand och LSS servicebostad/gruppbostad. 
Hälso- och sjukvårdsinsatserna ges upp till sjuksköterskenivå. Hemsjukvården bedrivs dygnet runt 
årets alla dagar.    

Hemsjukvården innefattar även Rehabinsatser av arbetsterapeut och fysioterapeut enligt de kriteri-
erna beskrivna ovan utom för LSS/Servicebostad/gruppbostad då detta ännu inte är skatteväxlat i 
Region Gävleborg.  

Utmaning 

Kort sikt; 
- Andrum och återhämtning efter Covid 
 
Lång sikt; 
- Förväntad ”tröskelväxling” med ett ökat antal hembesök och sjukvårdsinsatser. God och nära 
vård (GONV) 

 
 
 
LSS 
 
Lagen om stöd och service, LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande 
och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet 
och att de kan vara delaktiga och påverka vilket stöd och service de får. Målet är att den enskilde 
får möjlighet att leva som andra. 
LSS innefattar totalt nio olika insatser. I Ockelbo kommun finns två boendeformer enligt LSS, 
Gruppbostaden Gärdesgården och Servicebostaden. Kommunen är assistanssamordnare på upp-
drag från två personer som har beslut om personlig assistans.  Inom LSS Daglig verksamhet, finns 
enheterna Kanalen, Slussen samt Eget arbete. Den sistnämnda verksamheten stödjer brukare att 
kommat ut i praktik eller ”skyddat” arbete ute i samhället. Verksamheten verkställer även LSS kon-
taktperson, kontaktfamilj, ledsagning, korttidstillsyn, korttidsvistelse barn och unga samt korttidsvis-
telse vuxna. 

Utmaning 
 
Kort sikt; 
- Många chefsbyten samt pandemi senaste åren. Arbeta mer planerat och målinriktat 
 
Lång sikt; 
- Öka andelen utbildad personal, tydliggöra inriktning/målsättning Daglig verksamhet  
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Socialpsykiatri 
 
Socialpsykiatrins främsta uppgift är att bemöta och stödja människor med olika psykiska problem 
och psykiatriska diagnoser. Samverkan sker med regionen och övriga kommuner i Gävleborg enligt 
psykiatriöverenskommelsen. I Ockelbo verkställs insatser i form av boendestöd samt träffpunkt för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Utmaning 
Kort sikt; 
- Utökat samarbete mellan boendestöd, IFO & handläggningsenheten kring medborgare som behö-
ver stöd i vardagen 
 
Lång sikt; 
- Fördjupad kunskap om samsjuklighet, psykiatriska funktionshinder kombinerat med missbruk 
- Psykisk ohälsa 
 

Övrigt stöd, vård och omsorg 
IT- system, lokaler i kvarteret Uret, tekniska hjälpmedel, trygghetslarm, välfärdsteknik/digitalisering. 

 



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2022-2024

Driftsbudget
nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Nämndverksamhet 355           427           429           431           439           

Konsumentrådgivning 170           200           201           202           205           

Alkoholprövning 18 -            -             -             -             -             

Individ- och familjeomsorg 32 878      29 661      29 779      29 929      30 468      

Familjerådgivning 308           300           301           303           308           

Vård, behandling o service 114 684    120 672    123 857    127 081    129 369    

Summa 148 377    151 260    154 567    157 946    160 789    

1,02 1,02 1,02
Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Specifikation 2020 2021 2022 2023 2024

Individ- o familjeomsorg 8 191        9 366        9 403        9 451        9 622        

Barn- o ungdomsvård 8 631        6 374        6 399        6 432        6 547        

Förebyggande verksamhet 11             50             50             50             51             

Insatser vuxna 8 984        6 871        6 899        6 933        7 058        

Ekonomiskt bistånd 7 061        7 000        7 028        7 063        7 190        

Summa individ- och familjeomsorg 32 878      29 661      29 779      29 929      30 468      

Särskilda boendeformer 47 259      47 681      49 181      50 193      51 096      

Handläggarenheten 2 607        2 641        2 652        2 665        2 713        

Stöd i ordinärt boende 20 826      23 239      23 939      24 951      25 400      

Övrigt stöd äldreomsorg 228 -          225 -          226 -          227 -          231 -          

Övrigt stöd vård omsorg 1 469        2 921        2 933        2 947        3 000        

Hemsjukvård 11 338      12 447      13 283      14 295      14 552      

LSS 29 022      29 300      29 417      29 565      30 098      

Socialpsykiatri 2 391        2 668        2 678        2 692        2 741        

Summa vård- och omsorg 114 684    120 672    123 857    127 081    129 369    



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2022-2024

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Driftsbudget 2020 2021 2022 2023 2024

Intäkter 18 140 -       13 240 -       13 300 -       13 300 -       

Kostnader 169 400      167 807      171 246      174 089      

Netto 148 377      151 260      154 567      157 946      160 789      

Investeringsbudget -               300             300             300             300             

Kapitalkostnad 8                 10               10               11               11

Personalkostnad        104 232           108 563           110 771           112 611           112 611    

Antal årsarbetare          173,39             173,39             173,39             173,39    

Driftsbudget, budgetram 154 567      157 946      160 789      

Investeringsbudget, budgetram 300             300             300             



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2022-2024

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Verksamhet/projekt 2020 2021 2022 2023 2024

Övergripande 300           300           300           300           

Totalt -             300           300           300           300           

Ram 300           300           300           300           

Avvikelse -             -             -             -             

Beskrivning
Beslut om investeringar tas i Socialförvaltningens ledningsgrupp under innevarande år utifrån 
verksamheternas behov. 



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Årsbudget 2020
Nyckeltal Flerårsbudget 2021 - 2022 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-03 
Referens 

SOC 2021 XXXXXX 

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Taxekatalogen 2022 

Ärende 
 

Beslut om taxekatalogen för 2022. 

  

Bakgrund 
 

Socialnämnden skall varje år fatta beslut om taxekatalogen för näst 

kommande år. 

 

Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att följande taxor skall räknas upp; 

 

- Omvårdnadstaxan räknas upp enligt gällande prisbasbelopp/maxtaxa 

- Hyreshöjningar för SÄBO, gruppbostad samt servicebostad. Följer 

Ockelbogårdars höjning för 2022 – 1,5 % 

 

 

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

 

Delges 

 

 

 

 

 

 



    SOCIALNÄMNDEN TAXOR 2022

OMVÅRDNADSTAXA Gäller från 2022-01-01

Nivå
Antal timmar 

per månad

1  - 3 504

2 4 - 9 1 047

3 10 - 2 170

AVLÖSARSERVICE Gäller från  2019-01-01

Avgift för avlösarservice debiteras enligt omvårdnadstaxan utifrån antal timmar per månad.

TRYGGHETSTELEFON Gäller från 2017-01-01

Avgift för trygghetstelefon 275   kronor/månad Samma

Avgiften för trygghetstelefon i särskilt/eget boende ingår i omvårdnadstaxan i nivå 3.

MATAVGIFT Gäller från 2020-01-01

Matdistribution Hemtjänst 65   kronor/portion

Lunch Trygghetsboende 65   kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet 50   kronor/portion

KORTTIDSVISTELSE VUXNA SOL / LSS Gäller från 2020-01-01

Mat 115   kronor/dag Samma

Vårdavgift (endast SoL) 110   kronor/dag

Taxan är uppdelad i tre nivåer beroende på omsorgsbehovet för den som har hemtjänst.                                     

Den som bor i särskilt boende debiteras enligt nivå 3.

kronor/månad

kronor/månad

kronor/månad



HEMSJUKVÅRD Gäller från 2013-01-01

300 kronor för varje påbörjad månad

 - ingen avgift 

DAGVÅRD - DEMENTA Gäller från 2021-01-01

Mat 80   kronor/dag

Dagavgift 0   kronor/dag

TRANSPORT AVLIDEN

Avser boende på Bysjöstrand 400 kronor Gäller från 2019-01-01

samt inskrivna i Hemsjukvården.

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Gäller från 2022-01-01

Hyra

Lägenhet kvm 2022

26 4 533

29 4 857

32 5 181

41 6 151

48 6 905

58,5 8 036

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2017-01-01

Omvårdnad 2 170 kronor/månad* Gäller från 2022-01-01

* maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan.

 I avgiften ingår kommunal hälso- och sjukvård  (ej läkarvård).

Madrass valfritt 50 kronor/månad

Fotvård 440 kronor/behandling Gäller från 2020-01-01

PARBOENDE

Hyra

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2020-01-01

Serviceavgift valfritt 300 kronor/månad Gäller från 2018-01-01

Madrass valfritt 50 kronor/månad Gäller från 2018-01-01

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.

Boende i ordinärt boende

Boende i särskilt boende

Vid egen lägenhet betalar den medboende gällande hyror för Bysjöstrand.                     

Vid delad lägenhet betalar den medboende del av partnerns hyra.

enligt SOL och LSS



GRUPPBOSTAD LSS Gäller från 2022-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen

Kvm 2022

34,5 5 292

38,0 5 600

SERVICEBOSTAD

Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad

Kvm 2022

46,3 5 407

Gäller från 2020-01-01

Hyra 3 800   kronor/månad Samma

Mat 3 500   kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS Gäller från 2021-01-01

Mat Per tillfälle 80   kronor Samma

FAMILJERÅDGIVNING Gäller från 1995-01-01

Avgift familjerådgivning 100   kronor/besök

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-08-23 
Referens 

SOC 2021 XXXXXX 

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Uppräkning av alkoholtaxan 2022 

Ärende 
 

Beslut om uppräkning av alkoholtaxan för 2022. 

  

Bakgrund 
 

Socialnämnden skall varje år fatta beslut om uppräkning av alkoholtaxan. 

Enligt rekommendation från SKR bör detta ske enligt PKV – prisindex för 

kommunal verksamhet. För 2022 är den uppräkningen 2,0 %. 

 

Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att 2022 års taxa skall uppräknas 

med 2,0 %. 

 

 

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

 

Delges 

 

 

 

 

 

 



AVGIFTER ALKOHOLLAGEN Gäller från 2022-01-01

Stadigvarande slutet sällskap

Räknas upp genom PKV = prisindex för kommunal verksamhet. Beslutas av 

Socialnämnden i Gävle. 

Tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd

består av en grundavgift och en rörlig avgift och debiteras årligen

Grundavgift baseras på serveringstid Avgift i kronor

250 001 - 500 000 4 589

Serveringstid till klockan 24:00 1 530

Serveringstid till klockan 01:00 3 059

Serveringstid till klockan 02:00 4 589

Rörlig avgift baseras på årsomsättning i kr Avgift i kronor

              - 250 000 3 059

500 001 - 1 000 000 6 118

1 000 001 - 2 000 000 9 178

2 000 001 - 3 000 000 10 707

3 000 001 - 4 000 000 12 365

4 000 001 - 5 000 000 14 022

5 000 001 - 6 000 000 15 679

6 000 001 - 7 000 000 17 336

7 000 001 - 8 000 000 18 992

8 000 001 - 9 000 000 20 650

9 000 001 - 10 000 000 22 306

Grundavgift Avgift i kronor

För näringsidkare och vid cateringverksamhet 1 913

Föreningar och klubbverksamhet 1 211



Folkölsförsäljning

Serveringstillstånd

Fast tillsynsavgift Avgift i kronor

För helt kalenderår per försäljningsställe 1 275

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli 765

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver 

verksamhet högst fem månader per år
765

Avgift Avgift i kronor

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inkl 

kunskapsprov till allmänheten och slutet sällskap
8 923

Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov 8 923

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 4 461

Stadigvarande tillstånd för gemensamt 

serveringsutrymme
4 461

Bolagsändring 5 099

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 

tillverkningsställe inkl kunskapsprov
6 373

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller 

högst sju dagar inkl kunskapsprov och tillsynsavgift
5 099

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som har 

längre giltighetstid än sju dagar inklusive 

kunskapsprov och tillsynsavgift

6 373

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid 

enstaka tidsperiod om högst två månader inkl 

kunskapsprov och tillsynsavgift

7 648

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

föreningsfester, personalfester mm i egen regi
1 020

Kunskapsprov ink. två omskrivningar i samband med 

ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet 

sällskap

1 530

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 1 913

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang 

inkl kunskapsprov
3 824

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av 

näringsidkare i tillfällig lokal
1 530
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 Socialnämnden 

 

Avskrivning 

Förslag till beslut 

Att nedanstående fordringar på 17 252 kr ska avskrivas och att kostnaderna 

ska belasta aktuella verksamhetskonton.                       

Sammanfattning av ärendet 

Det saknas medel i dödsbona för att betala nedanstående fakturor/ärende. 

Faktura 84308596  5 704 kr 

Faktura 84308755  8 234 kr    

Inkassoärende 2016019  3 314 kr                      

Beslutsunderlag 

Kopia på dödsboanmälan, dödsboutredning, fakturakopior, utdrag ur 

kundreskontran samt ärendeinformation har skickats separat till 

nämndssekreteraren.                           

Ärendet 

Enligt dödsboanmälan saknas det medel i dödsboet för att betala 

nedanstående fakturor och inkassoärende. 

Faktura 84308596  5 704 kr 

Faktura 84308755  8 234 kr    

Totalt                      13 938 kr 

Fordran avser omvårdnadsavgifter inom äldreomsorgen januari – februari 

2021. 

 

Ärende 2019016  3 314 kr 

Fordran avser avgifter för korttidsplats på Bysjöstrand mars – april 2019. 

Gäldenären har haft amorteringsplan. Den ursprungliga skulden var på  

7 514 kr.  

 

Susann Eriksson 

Ekonomiassistent  



Ockelbo kommun 
Datum 

2021-09-03 
 

SOC 2021/00293 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 

Susann Eriksson 
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Rapporter/Information/Övriga frågor 

 

• Information – Covid -19 (Corona) 

• Rapportering – Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021    

                       

                         

                          

 

 

 


