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Socialnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet/Teams 

Tid: Torsdag 10 februari 2022 kl. 09:00 

 

Utses att justera:  

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Tillsynsrapport 2021, samt Tillsynsplan enligt 
alkohollagen 2022 
 

Lisa Hellström, Johan             
Callenmark 

 

4.  Redovisning av delegationsbeslut -  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 
 

Johan Callenmark  

5.  Redovisning av meddelanden 
 

Johan Callenmark  

6.  Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2021 
 

Johan Callenmark  

7.  Internkontroll andra halvåret 2021 
 

Johan Callenmark  

8.  Avskrivning 
 

Gunilla Larsson  

9.  Ekonomisk uppföljning januari 2022 
 

Gunilla Larsson  

10.  Ansökan om verksamhetsbidrag - BRIS 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Johan Callenmark  
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Datum 
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Ärende Föredragande  

11.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

• Dataskyddsombudet informerar 
 

• Information – Heltid som norm 
 

• Information – Covid -19 
 

• Information – Tröskelväxling 
 

• Rapportering ej verkställda beslut  
kvartal 4, 2021 
 

• Rapportering klagomål och  
synpunkter 2021 
 

 
 
Adrian Vinsa 
 
Lars-Åke Almqvist 
Johan Callenmark 
Johan Callenmark 
 
Johan Callenmark 
 
Johan Callenmark 
 
 
Johan Callenmark 

 
 
 

 

 
Anna Engblom 
ordförande 
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 Socialnämnden 

 

Val av justerare 

 

Socialnämnden har att utse justerare till dagens sammanträde.                       
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 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       

                         

                          

 

  

 



 

 

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

2022-01-29 
Referens 

SOC 2021 XXXXXX 

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022 

Ärende 
 

Beslut om tillsynsplan enligt alkohollagen 2022. 

  

Bakgrund 
 
Socialnämnden skall varje år fatta beslut om tillsynsplan enligt alkohollagen 

för nästkommande år. 

Syftet med en tillsynsplan är att skapa en tydlig struktur på tillsynsarbetet. 

Tillsynsplan för kommunens arbete är kopplat till serveringstillstånd samt 

folkölsförsäljning och servering. 

Socialnämnden har tecknat ett samarbetsavtal med Gävle kommun som 

innebär att Gävle kommuns alkoholhandläggare utför såväl handläggning 

som tillsyn för Ockelbo kommuns räkning inom området. 

 

Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att 2022 års föreslagna tillsynsplan 

skall gälla. 

 

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

 

Delges 
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Författare: Lisa Hellström  

 

   

L I V S M I L J Ö  G Ä V L E  

   
Gävle kommun, Box 825, 801 30 Gävle. Besöksadress Kyrkogatan 22 

Tfn 026-17 80 00 (vx)  

tillstandsenheten@gavle.se  

www.gavle.se 

Tillsynsplan 2022 enligt alkohollagen (2010:1622)   

Syftet med en tillsynsplan är att skapa en tydlig struktur på tillsynsarbetet. Här 

presenteras en sammanhållen tillsynsplan för kommunens arbete kopplat till ser-

veringstillstånd samt folkölsförsäljning och -servering. 

 

Socialnämnden har tecknat ett samarbetsavtal med Gävle kommun med innehål-

let att Gävle kommuns alkoholhandläggare (nedan ’handläggarna’) utför såväl 

handläggning som tillsyn för Ockelbo kommuns räkning inom det här området. 

Serveringsställen med serveringstillstånd 

Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skade-

verkningar. Tillgången till alkohol begränsas genom att tillståndshavarna ska 

uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd samt under tillståndets 

löptid efterleva alkohollagen och fortsätta uppfylla de initialt ställda kraven. 

Kommunens uppgift är att ge information och stöd till tillståndshavarna samt 

kontrollera att reglerna följs. Handläggning och tillsyn är avgiftsfinansierad. 

Tillsynen av serveringsställen med serveringstillstånd består av förebyggande 

samt inre och yttre tillsyn. 

 

Planen för år 2022 får av förklarliga skäl ses som preliminär. Planeringen kan 

komma att ändras löpande under året beroende på hur pandemin utvecklas 

 

Förebyggande tillsyn är både utbildning, rådgivning och praktiskt tillsynsar-

bete. Genom kunskaper och samarbete kan problem undvikas, både för krögaren 

och för kommunen. Förebyggande tillsyn består 2022 av följande insatser: 

 

• Utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” (nedan: AAS), vilket är en 

tvådagarskurs som erbjuds tillståndshavare och restaurangpersonal i 

Ockelbo en gång per år, i samarbete med gästrikekommunerna och Po-

lismyndigheten. I år kommer Gävle kommun att ha huvudansvaret för 

kursen, som planeras att hållas i maj 2022. Kursen vänder sig till krö-

gare i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun. 

Kommunernas alkoholhandläggare kommer att delta på kursdagarna. Vi 

kommer att anlita utbildningsföretag för samtliga kursmoment utom 

mailto:tillstandsenheten@gavle.se
http://www.gavle.se/
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provskrivningen. Genom att låta en fristående aktör undervisa och själva 

medverka som ”bollplank” till läraren renodlar vi vår roll gentemot till-

ståndshavarna. 

• Kurs i metoden ”Krogar mot Knark”. En halvdagskurs för krogpersonal 

kommer att hållas i Gävle i maj i anslutning till AAS. Kursen arrangeras 

i samverkan med Polismyndigheten och gästrikekommunerna. 

• Upprätthålla ett löpande, gott samarbete med Polismyndigheten i dess 

egenskap av tillsynsmyndighet över restauranger med serveringstillstånd 

och som mycket viktig samarbetspartner i arbetet med ”Ansvarsfull Al-

koholservering” såväl som ”Krogar mot Knark”.  

• Utskick av information till kommunens krögare kommer att ske löpande 

under år 2022, främst baserat på när och hur olika pandemirestriktioner 

införs eller upphör. En mer strukturerad ram för dialog, såväl skriftligt 

som genom möten, kommer att arbetas fram under året, för sjösättning 

när pandemin upphört. Krögardialog är ett sätt att möjliggöra informat-

ionsutbyte och framåtsyftande samtal. Där ges också naturligt utrymme 

att upplysa tillståndshavare av serveringstillstånd om lagändringar och 

annan aktuell information som är viktig att känna till.  

• Utskick av information till butiker som säljer folköl ska göras minst en 

gång under 2022.  

• Vi håller hög tillgänglighet för avtalade och spontana besök; möten och 

samtal med krögare på eget initiativ eller på deras initiativ. Så länge 

pandemin håller i sig styrs möten över till telefon, Teams och e-post i 

möjligaste mån. Spontanmöten försöker vi hålla utomhus. Detta för att 

säkerställa god och trygg serveringsverksamhet, genom att agera boll-

plank och ge information till krögare även i en besvärlig tid.  

 

Inre tillsyn betyder dels att man kontrollerar att grundläggande förutsättningar 

för serveringstillstånd fortfarande är uppfyllda t ex. vad gäller brandsäkerhet, 

ekonomisk och personlig lämplighet, marknadsföring och matutbud. Tillstånds-

havaren är anmälningspliktig gällande förändringar på restaurangen eller i bola-

get. För den inre tillsynen är samarbete med andra myndigheter avgörande. Inre 

tillsyn utförs 2022 genom följande aktiviteter: 

 

• Fortlöpande informationsutbyte med andra myndigheter. 

• Information och samarbete med andra myndigheter på förekommen an-

ledning.  

• Inre tillsynsutredningar på förekommen anledning: tips och andra in-

komna uppgifter. 

• Inre tillsynsutredning ska göras minst en gång per år avseende varje till-

ståndshavare. 

 

Yttre tillsyn är tillsyn i praktiken av hur alkohollagen efterlevs ute på restau-

rangerna. Tillsynen ska vara både generell och riktad.  

Generell tillsyn sker av samtliga serveringsställen ett bestämt antal gånger årlig-

en, beroende på storlek, öppettider, målgrupp, mängd såld alkohol enligt restau-

rangrapporten etc. Samtliga serveringsställen med regelbundna öppettider ska 

besökas minst en gång per år.  
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Riktad tillsyn är tillsyn av något speciellt förhållande på ett antal ställen, exem-

pelvis särskild kontroll av tillgång till lagad mat, hur stängningstiderna sköts, 

ordning och nykterhet i anslutning till stängning, efterlevnad av tilldelade ute-

serveringsytor. Den riktade tillsynen är i första hand förebyggande. Riktad till-

syn kommer även under 2022 specifikt att röra hur uppsikt över och ordning på 

restaurangtoaletter sköts, eftersom det är ett led i att motverka narkotikahante-

ring i krogmiljö. Enligt de vattenanalyser som gjorts i grannkommunen Gävle 

under de senaste åren har kokainanvändandet i den kommunen ökat lavinartat. 

Det finns även rapporter från Polis och krögare om ökad droganvändning bland 

kroggäster i Gävle. Därför bedömer vi att den yttre tillsynen bör prioritera ett 

fokus som kan förebygga narkotika på krogen även i Ockelbo kommun. Därutö-

ver kommer riktad tillsyn även i år att ske med fokus på berusningsnivåer och att 

serveringen är måttfull.  

 

Yttre tillsyn kan också ske på förekommen anledning, då uppgifter från allmän-

het eller andra myndigheter eller tidigare tillsynsbesök motiverar att uppfölj-

ningsbesök görs på individuella serveringsställen. Uppföljande tillsyn är i första 

hand korrigerande av gällande brister och i syfte att förhindra framtida problem. 

 

Alla tre typerna av yttre tillsyn kan ske av kommunen enskilt eller i samverkan 

med andra myndigheter som räddningstjänst, polis- och skattemyndighet. Kom-

munens yttre tillsyn utförs av både arvoderade restauranginspektörer och av 

handläggarna. 

 

Tillsynen syftar till att få bukt med missförhållanden, förhindra att nya uppstår 

och att få till stånd ett gott och nära samarbete mellan staden och restaurang- och 

krogbranschen.  

 

Vårt mål med dessa aktiviteter är att krognäringen och kommunen tillsammans 

skapar en sund, trygg och trivsam restaurang- och krogmiljö i Ockelbo kommun. 

 

Försäljnings- och serveringsställen, öl klass II (folköl)  
Försäljning och servering av folköl regleras i alkohollagen, liksom kommunens 

ansvar att genomföra tillsyn av dessa verksamheter. Inget tillstånd krävs på det 

här området, det räcker med att anmäla verksamheten till kommunen innan den 

påbörjas. Vid anmälan sker ingen lämplighetsprövning. Däremot ställs krav på 

hur försäljning och servering i praktiken sker, till exempel kontroll av kundens 

ålder och nykterhet, att verksamheten tillhandahåller mat och har ett egenkon-

trollprogram. Kommunens uppgift är att ge service till försäljnings-och serve-

ringsställena och kontrollera att reglerna efterlevs. Verksamheten finansieras av 

en fast årlig tillsynsavgift. 

 

Under 2022 ska ett register upprättats över folkölsförsäljarna i kommunen. Un-

der året kommer tillsyn att ske i handläggarnas regi i den mån pandemin så tillå-

ter. Tillsynsbesöken sker oanmälda. 

 

Ockelbo planerar även att introducera arbetsmetoden kontrollköp under år 2022. 

Metoden utgör en typ av förebyggande tillsynsåtgärd. Den går ut på att kommu-

nen arvoderar personer över 18 år men med utseende som gör att de kan tas för 

yngre än 18, vilka ges i uppdrag att genomföra försök till köp av folköl i butiker. 
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Kontrollköpen utförs under direkt överinseende av handläggare. Resultatet kan 

inte användas för sanktion. Syftet är i stället att kontrollköpen ska utgöra grund 

för Socialnämndens information och samtal med verksamhetsutövarna om vik-

ten av noggrann ålderskontroll av den som vill köpa folköl. Ett första samtal 

med butikspersonalen tas alltid i direkt anslutning till kontrollköpet. 

 

 

FÖRSLAG 

 

Socialnämnden föreslås besluta 

 

Att fastslå 2022 års tillsynsplan för kommunens uppdrag enligt alko-

hollagen (2010:1622). 

 

 

Underskrift 



 
 
 

R AP P O RT  
 

 

 

 
 

R AP P O RT  
 
2022-01-04  

Sid 1 (2) 

 

 

 

Författare: Lisa Hellström  

  

  

  

 

   

L I V S M I L J Ö  G Ä V L E  

   
Livsmedel och tillstånd, Box 825, 801 30  GÄVLE Besöksadress Kyrkogatan 22 

Tfn 026-17 80 00 (vx)  Fax 026-64 48 92 

tillstandsenheten@gavle.se  

www.gavle.se 

 

Tillsynsrapport 2021 för serveringsställen 
 

År 2021 blev precis som 2020 ett speciellt år, där Coronapandemin var det allt 

överskuggande temat för det mesta som skedde.  

 

Förebyggande tillsyn 

Utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering genomfördes 2021 för krögare under 

två dagar i oktober. Kursen arrangerades i samverkan med gästrikekommunerna 

(Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors) och var i år förlagd till Sandviken. 

Rymligt tilltagna lokaler och ett maxantal personer på 50 stycken möjliggjorde 

att kursen kunde hållas. Tyvärr medverkade inga deltagare från Ockelbo på kur-

sen. 

 

Samarbetet med polismyndigheten har fungerat bra runt både kurser och till-

synsarbete under året. Polis från Region Mitt medverkade på kursen Ansvarsfull 

Alkoholservering. Polisen får också del av kommunens löpande tillsynsplane-

ring, för att ge dem möjlighet att ansluta till våra tillsynspass. I praktiken har 

dock polisen inte medverkat vid tillsynsbesök under år 2021. 

 

Fyra informationsbrev har skickats till kommunens tillståndshavare. Breven 

innehåller information om sådant som kan ha betydelse för deras verksamhet 

avseende alkoholservering. Breven har främst innehållit information om speci-

fika restriktioner och regeltolkningar kopplade till pandemin.   

 

Fysiska samlingar med kommunens krögare har inte skett under 2021. Kontak-

ten med krögarna har skett vid tillsynsbesök och genom löpande kommunikation 

via telefon, brev och e-post. 

 

Under 2021 har alkoholhandläggarna deltagit i digitala träffar och utbildningar 

som anordnats av länsstyrelsen i Gävleborg. 

 

 

mailto:tillstandsenheten@gavle.se
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Inre tillsyn 

Samarbetet med övriga berörda myndigheter löper på bra på vardagsplanet. Kon-

takten fungerar tillfredsställande mellan kommunerna och med övriga myndig-

heter.  

 

Under 2021 har alla befintliga tillståndshavare granskats genom inre tillsynsåt-

gärder. Remissförfrågan har då skickats till polis-, skatte- och kronofogdemyn-

digheten för att säkerställa fortsatt personlig och ekonomisk skötsamhet. Övriga 

tillståndshavare har fått motsvarande granskning inom ramen för ärenden initie-

rade med anledning av nyansökan eller ändring i deras befintliga serveringstill-

stånd.  

 

Yttre tillsyn 

I början av 2021 fanns 9 serveringsställen med stadigvarande tillstånd i kommu-

nen. Under året har ett nytt serveringsställe tillkommit och två har bytt till-

ståndshavare. 

 

Under året har 10 tillsynsbesök gjorts på 9 serveringsställen. Det serveringsställe 

som inte har besökts under året har haft begränsade öppettider till följd av pan-

demin. 

 

Tillsyn i samverkan med annan myndighet har inte genomförts under 2021. 

 

Arvoderade inspektörer har under 2021 medverkat vid samtliga tillsynsbesök.  

 

Tillsynsärenden 

Under 2021 har 7 tillsynsutredningar initierats. Av dessa har 6 avsett inre tillsyn-

särenden. Samtliga nuvarande tillståndshavare har fått inre tillsyn under året, 

antingen i form av inre tillsynsärende eller också i samband med ansökan om 

serveringstillstånd.  

 

Inre tillsyn genomförs alltid inom ramen för ett ärende, oavsett om tillsynen 

genomförs på grund av noterade brister eller sker rutinmässigt. Inget av de inre 

tillsynsärendena har hittills resulterat i någon sanktion. Antingen för att noterat 

missförhållande har bedömts vara en engångshändelse, eller för att ärendet be-

stått av en inre rutinkontroll där inga brister alls har framkommit. Värt att notera 

är dock att några av de inre tillsynsärendena ännu inte är avslutade då de har 

påbörjats i december. 

 

Yttre tillsynsärenden inleds endast vid uppmärksammade brister. Eventuella 

smärre påpekanden har skett på plats vid tillsynen och i mer informell form, via 

telefon och e-post, som uppföljning efter tillsynsbesöket. Under året har 1 till-

synsbesök gett anledning att inleda ett tillsynsärende. Det ärendet resulterade i 

beslut om erinran.  

 

 

 

 

Underskrift 
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 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut -  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll. 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-12-16 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-28 
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 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 1369-21      

 

Protokollsutdrag 

KF § 80/2021 Års- och flerårsbudget 

2022-2024 

KF § 81/2021 Långsiktig 

investeringsplan  

2022-2028 

KF § 82/2021 Skattesats 2022 

                    

 

                          

 

 

 



 

 

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

 

Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2021 

Förslag till beslut 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 godkänns.      

                  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela socialtjänsten, den 

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

om personer med psykisk- och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden 

prövar tillstånd och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen 

och de kommunala riktlinjerna. 

Socialnämnden har att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för år 

2021. I verksamhetsberättelse ingår personalberättelse och miljöredovisning. 

 

                        

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Johan Callenmark tjänsteskrivelse 2022-02-02 

                         

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
ÅR 2021 

Verksamheten 

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

Viktiga händelser under året 

Hög psykisk press och belastning på hela organisationen under årets första tre 
månader följt av en något lugnare vår, sommar samt höst. I november – december 
återigen ett mer skarpt/pressat läge med omfattande smittskyddsåtgärder. Tid och 
kostnadsdrivande anpassningar/åtgärder relaterat till pandemi/motverka smittspridning 
hela året. Alla som önskade fick ut lagstadgad semester under sommaren, restriktioner 
kring semester jul/nyår 2021/22. Fortsatt hemarbete/växelvis hemarbete hela 2021. 
Under perioden januari till maj har den tidigare upprättade Covid-19 avdelningen 
funnits tillgänglig och ett fåtal brukare har vistats på avdelningen. Resterande del av 
året - beredskap för 2 covid vårdplatser. 
 
Hemsjukvården (HSV) har utfört ett omfattande vaccinationsarbete hos brukare och 
personal. Även ett stort antal PCR (polymeras kedjereaktion) test har genomförts. 
 
Ökat brukarantal på särskilt boende samt på kortis. Överintag under stora delar av året. 
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. Flertalet ”vilande” platser har 
åter tagits i bruk.  

Kraftig utökning av beviljade insatser samt en utökning av tid hos flera av 
Hemtjänstens (HTJ) 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 
undersköterska (Uska) utbildning har 13 anställts. Utöver det har vi anställt 11 vikarier 
som är utbildade Uskor 
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Under hösten påbörjade 11 outbildade medarbetare USKA utbildning. Huvuddelen av 
dessa har valt nappa på erbjudande att studera på distans på runt 25 % där 
socialnämnden (SN) står för lönetappet. Finansieras via äldreomsorgslyftet. 
 
I december återupptogs arbetet och utbildningssatsningen mot Heltid som norm. Rullas 
ut på bred front 2022. Även borttag av delade turer samt minskat användande av 
vikarier har vävts in i arbetet. 
 
En omfattade satsning inleddes för att öka kompetensen inom demensområdet och 
personcentrerad vård. All personal på Bysjöstrands demensavdelningar och 
nattpersonal har genomgått Svenskt Demenscentrums webbaserade utbildningar 
Demens ABC, Demens ABC plus särskilt boende och Nollvision. Tre 
utbildning/reflektionsträffar har genomförts under hösten.  
Även HTJ och HSV har påbörjat denna utbildning. Under 2022 involveras Lagen om 
stöd och service/socialpsykiatri (LSS/SOL). Två medarbetare blev under våren 
specialistundersköterskor i demensvård, efter att ha genomfört utbildning under 1,5 år.  
 
Individ och familjeomsorgen (IFO) har utvecklat verksamheten gällande systematisk 
uppföljning på individnivå inom området öppenvård Barn och unga. Utökad samverkan 
med Utbildning och kulturnämnden (UKN) gällande barn i förskole- och 
grundskoleåldern. 
 
Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd gått ner under året. IFO finansierar ett 
projekt gällande anställningar tillsammans med Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
jobbar ständigt med förbättringar för att människor ska komma i egen försörjning. Den 
tänkta satsningen på 1000 tkr har överskridits men på sikt kommer det att bidra till fler 
människor i egen försörjning. 
 
Uppstart av en ny mycket lyckad ”hemmaplanslösning” i form av boendestöd som ett 
komplement till befintliga interna insatser. Samarbete mellan LSS/SOL, IFO samt 
handläggarenheten. Har lett till ett antal färre externa placeringar. 
 
Leveransgodkänt Treserva projektet med kvarstående punkter för Tryggare, enklare, 
säkrare (TES). 
 
SN och UKN har utbildat två personer inom Mental Health First Aid (MHFA). 
Dessa skall sedan utbilda internt i resp. organisation under 2022. 

Krisstöd/samtalsstöd/traumastöd har erbjudits till personal inom Särskilt boende 
(SÄBO)/HSV i syfte att bidra till återhämtning och erbjuda tidiga insatser för att 
bearbeta sina upplevelser av pandemin. 
 
Omfattande förberedelser för införande av Time Care Planering/Time Care Pool. 
Nytt schemaplaneringssystem. 
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Framtiden 

Oklart i skrivandets stund vilket beslut regeringen kommer att fatta runt covid -19 samt 
hur pandemin kommer att utvecklas under året. Någon form av smittskyddsåtgärder 
kommer högst troligt att kvarstå för vård & omsorg. Förvaltningen har dock hög 
kompetens att möta framtida utmaningar. 

Fortsatt arbete med Heltid som norm. Flera områden berörs i arbetet tex bemanna rätt, 
delade turer, hållbar arbetsmiljö, kommunikation och samarbete samt minskad andel 
vikarier. Allt skall ske inom given ekonomisk ram. Senare 2022 påbörjas arbetet inom 
HTJ samt LSS/SOL. 

Demensprojektet fortsätter, utbildning, ”Stjärnmärkt”, beteendemässiga och psykiska 
symptom vid demenssjukdom (BPSD), dagverksamhet, förstärkt anhörigstöd. 
 
Färdigställandet av nya lokaler för Socialkontoret. 
Översyn av Hemsjukvårdens lokaler – icke ändamålsenliga ur flera aspekter. 
 

IFO kommer att fortsätta utveckla enheten gällande systematisk uppföljning på 
individnivå. Detta inom området öppenvård Barn och unga. 

Brukarundersökningar genomförs inom samtliga områden. Utifrån dessa skall 
handlingsplaner tas fram. 
 
Övergång från Medvind till Time Care Planering och Time Care Pool i Mars månad. 

Samarbete IFO – Boendestöd - Handläggarenheten fortsätter, och om ekonomin 
tillåter, utökas. 

Förankra målbilder och handlingsplaner runt arbetet med ”Nära vård”, 
”Välfärdstrategin” samt arbetet med dataskyddsförordningen (GDPR). En stor utmaning 
är att resurs sätta/driva dessa arbeten. Förvaltningen saknar till del resurser för tex 
projektledning, kvalitetsutveckling. Kan inte resurser tillsättas behöver prioriteringar 
ske. 
 
Översyn av ledning/styrning inom förvaltningen. 

Fortsatta förberedelser inför införande av Yrkesresan. Nationell digital utbildning för 
Socialtjänst. På sikt för SÄBO, LSS/SOL samt handläggning. 

Ny socialtjänstlag föreslås från 1/1 2023. Den nya socialtjänstlagen kommer fokusera 
på de fyra viktigaste förändringarna för att skapa en hållbar socialtjänst för framtiden. 
Det handlar om en kunskapsbaserad socialtjänst där insatserna bygger på vetenskap 
och beprövad erfarenhet, en socialtjänst som har ett förebyggande perspektiv och som 
planerar för den verksamhet som behöver finnas samt deltar i kommunens 
samhällsplanering. Sista delen handlar om att socialtjänsten ska få ge insatser utan 
föregående behovsprövning. En analys behöver kring IFO möjligheter att bemöta detta 
behöver genomföras. 

Under pandemi har hemarbete/roterande hemarbete införts för ett flertal 
yrkeskategorier. Vissa arbetsuppgifter har visat sig fungera utmärkt att utföra på 
distans. En policy för hemarbete behöver tas fram då det i en snar framtid kommer att 
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bli en konkurrensfördel i kampen om medarbetare/kompetens. 
 

Det finns ett behov av en samlingsplats för socialsamvaro för olika målgrupper inom 
LSS och Socialpsykiatri. Ett arbete med att utveckla en ny typ av samlingsplats för 
dessa målgrupper kommer att påbörjas.  

Ökat focus på välfärdsteknik/digitalisering inom förvaltningen. Finns många uppslag 
som kan testas/realiseras tex nya former av GPS larm, sår appar samt tillsyn via 
kamera, trygghetssensorer. 
 
Översyn av disposition av lokaler på SÄBO kommer att ske under våren. Möjliggör fler 
brukarplatser. 

Ekonomisk analys 

Socialnämnden redovisar ett budgetöverskott om 408 tkr för verksamhetsåret 2021. 
Kommentarer till avvikande utfall mot budget: 

Individ och familjeomsorg har haft högre kostnader för barn och ungdomsvård, men lägre 
kostnader än budgeterat inom området insatser vuxna samt försörjningsstöd. Minskat 
antal placeringar. Totalt ett överskott. 

Särskilt boende visar ett överskott som till största delen beror på statlig Covid-ersättning 
som utbetalats i år, men avser december 2020. Något högre intäkter för bostadshyra och 
avgifter äldreomsorg. 

Handläggarenheten har haft ökade kostnader då en konsult hyrts in för att hantera 
mängden arbetsuppgifter. 

Hemtjänsten har haft en kraftig ökning av ärenden och larm och därmed högre 
personalkostnader. 

Hemsjukvården har haft hög belastning och del av året haft inhyrd sjuksköterska, därav 
högre kostnader.  

LSS och Socialpsykiatrin – några nya ärenden har resulterat i högre kostnader för 
personlig assistans samt högre personalkostnader. Högre kostnader än budgeterat för 
externa placeringar. 

Övrigt stöd Vård och Omsorg har haft lägre kostnader för bland annat utbildning p.g.a. 
rådande pandemi. En chef har varit föräldraledig del av tid under flera månader, därav ett 
överskott. 

I resultatet återfinns 2 200 tkr i intäkt som utbetalats som Covid-19 ersättning under året, 
men avser kostnader från december 2020, samt ersättning om 1 200 tkr från 
Försäkringskassan som avser sjuklöner under året, vilket har hjälpt till så att budget 
kunnat hållas då det annars har varit ett intensivt kostsamt och påfrestande år i och med 
den pågående pandemin. 

Ekonomisk rapport redovisas i bilaga.  

 

Investering: Det beslutade investeringsbeloppet om 300 tkr har nyttjats med 206 tkr.  
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Årets resultat 
 

Årets resultat, tkr 2021 2020 

      

Budget 151 260 148 855 

Utfall 150 852 148 378 

Resultat mot budget 408 477 

      

Åretsnettoinvesteringar 206 241 

Personalredovisning 

Tabell erhålls från ekonomienheten 

Personalredovisning  2021  2020 

Antal anställda 31/12 218 214 

Antal kvinnor 199 197 

Antal män 19 17 

      

Sjukfrånvaro 9,1% 9,6% 

Kvinnor 8,8% 9,3% 

Män 12% 13% 

Måluppfyllelse - socialnämndens mätbara mål  

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 

anställda och arbetar 

heltid på 

socialförvaltningen skall 

öka med  

4 % 2021 

UPPFYLLT 

Utfall = 7,5 % 

- Hemtjänst 2 

- LSS/SOL  1  

- SÄBO 10  

Aktualisera värdegrunden 

(värdegrundsarbete) 

Alla enheter skall under 

2021 genomföra 2 

Workshops kring 

Värdegrunden 

EJ UPPFYLLT 
Kommunens värdegrund ej klar 

förrän i slutet av året 
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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 

kompetens. Underlätta och uppmuntra 

personalen 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/SOL  7 

HTJ           2 

IFO           1 (färdig socionom) 

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och 

psykosocialt. 

Minska sjukfrånvaron med 

2 % under 2021, jämfört 

med 31/12 2019 

Utfall 2019 kort 8,89% 

Utfall 2019 lång 43% 

EJ UPPFYLLT 
Utfall; 

Kort 9,1 % 

Lång 52,1 % 

Främsta orsak = pandemi 

 
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 

2021. 

UPPFYLLT 

Nyckelfria lås HTJ 

GPS larm för brukare  

Utveckla teknikstöd för medarbetare. 

 

Befintlig eller ny teknik 

fungerar felfritt.  

UPPFYLLT 
Tvåfaktorsinloggningen klar för 

Treserva. Stora 

utbildningsinsatser har 

genomförts samt åtgärder för att 

snabbt få hjälp vid uppkomna 

problem/fel. 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

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

EJ UPPYLLT 
Pågår. Utbildning sker 
kontinuerligt! 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 samarbetet 
mellan enheter inom socialförvaltningen 
samt övriga verksamheter inom 
kommunen 

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

UPPFYLLT 
Tex det utökade samarbetet 
mellan IFO, LSS/SOL och 
Handläggarenheten kring 
psykisk ohälsa som kommer att 
intensifieras under hösten 
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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 2021 dela 
med sig av goda exempel 
i media. 

UPPFYLLT 
 
Tex SÄBO ”Instagram vecka”  

Nyckeltal 

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

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antalet 
brukare 

183 160 167 167 171 177 191 186 

Beviljade 
timmar 

3908 2578 2775 2240 2115 1567 1864 2080 

 

Försörjningsstödet, utbetalat i kronor per innevånare 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 1287 1539 1350 1627 1501 1319 1200 1116 

 

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

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal 
beslut 

23 21 21 20 20 23 23 20 

 

Johan Callenmark - Förvaltningschef 



OCKELBO KOMMUN  
2021-12-31
Socialnämnden-Ekonomisk uppföljning

Budget Utfall Avvikelse Utfall
2021 2021 2021 2020

Verksamhet

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 328 99 355
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 168 32 170
35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 -20 20 -18
72 FAMILJERÄTT 300 283 17 308
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 50 11 39 11
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 977 770 207 826

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 366 9 784 -418 8 191
711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 6 374 7 297 -923 8 631
713 INSATSER VUXNA 6 871 5 545 1 326 8 984
714 EKONOMISKT BISTÅND 7 000 6 551 449 7 061

Summa IFO 29 611 29 177 434 32 867

VÅRD OCH OMSORG
SÄRSKILDA BOENDEFORMER 47 681 46 302 1 379 47 259

772 HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 713 -72 2 607
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 482 23 967 -485 20 826
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -225 -275 50 -228
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 2 921 2 552 369 1 469
777 HEMSJUKVÅRD 12 447 12 822 -375 11 338
778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 057 30 229 -1 172 29 022

779 SOCIALPSYKIATRI 2 668 2 595 73 2 391
Summa VÅRD OCH OMSORG 120 672 120 905 -233 114 684

Summa SN totalt 151 260 150 852 408 148 377
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SOCIALNÄMNDENS PERSONALBERÄTTELSE FÖR ÅR 
2021 

Fullmäktige i Ockelbo har fastställt kommunens personalstrategiska inriktning vilket 
innefattar kommunens personalstrategiska mål, fokusområden och mätbara mål. 

Socialnämnden redovisar här sitt arbete med kommunens fokusområden och mätbara 
mål år 2021. 

Personalstrategiskt mål 

” Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. 

Fokusområden 

En god, sund och grön arbetsmiljö 
 

SN har arbetat 2 år i pandemi vilket ställt och ställer stora krav på hela organisationen. 
För samtliga är det ett mycket krävande och tålamodsprövande arbete. 

En stor del av arbetsmiljöarbetet har därför även 2021 handlat om Covid-19. Risk- och 
konsekvensanalyser med tillhörande handlingsplaner har tagits fram liksom rutiner och 
riktlinjer för hantering av smittan. I samverkan med hemtjänsten (HTJ), hemsjukvården 
(HSV), Särskilt boende (SÄBO) samt Lag om stöd och service/Socialpsykiatri 
(LSS/SOL) har även en plan för personalförsörjning utarbetats samt reviderats under 
året. 

Arbetsplatsträffar har inte kunnat genomföras fullt ut på grund av Covid 19 – detta 
främst inom kommunals verksamhetsområden. Återinfördes dock under våren. HSV 
samt HTJ har testat digitala arbetsplats träffar (APT) på försök med gott resultat.  

De som kan har arbetat hemifrån växelvis större delen av året. Har ställt nya krav vad 
gäller att leda på distans. Tät dialog via telefon & digitalt. 

Ledningsgruppen har periodvis haft ”Covid stabsmöte” där arbetet koordinerats. 
Förvaltningschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har varje vecka deltagit 
i kommunens stabsmöte samt diverse andra forum inom Region Gävleborg riktat mot 
Covid. 
 
Chefer inom vård och omsorg har haft beredskap/telefonjour dygnet runt tex över 
jul/nyår 2020 samt 2021. 

Skyddsronder samt risk & konsekvensanalyser genomförs vid verksamheterna. 
Samverkan med de fackliga representanterna genomförs ca en gång per månad inom 
samtliga områden. Arbetsmiljön diskuteras även vid Socialförvaltningens 
samverkansmöte (Sosam) samt på socialnämndens ledningsgruppsmöte (SLG). Tyvärr 
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saknas representant för tjänstemännen (förutom Vårdförbundet) i detta forum då Vision 
lagt ner sin avdelning i Ockelbo.  

HSV och LSS/SOL har ingått i den kommunövergripande granskningen av 
arbetsmiljön. Personalavdelningen leder under våren 2022 framtagandet av 
handlingsplan. 
 
HSV har under 2021 framfört ett stort behov av större och mer ändamålsenliga lokaler. 
Frågan skall aktualiseras när den nye tekniske chefen är på plats enligt beslut i 
kommunens ledningsgrupp. 
 

Ett gott samverkansklimat 

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

Socialförvaltningen har en mycket god samverkan med övriga kommuner i länet. I det 
länsövergripande samarbetet finns förvaltningen representerad i flera olika 
samverkansprojekt. Vi samverkar normalt också med ideella organisationer tex 
Föreningen för utvecklingsstörda barn (FUB). Den har dock endast vid enstaka tillfälle 
kunnat genomföras pga. Covid. 
Samverkan har intensifierats och förstärkts under Covid pandemi både internt samt 
externt. Ett exempel är HSV samverkan med Regionens Hälsocentral men även inom 
smittskydd, chefläkare, apotekare och andra specialister. 

 

Ett arbete att växa i 
 
Kontinuerlig fortbildning sker i verksamheterna genom deltagande i utbildningar, 
seminarier och konferenser. Särskilda komptenssatsningar för enskild medarbetare 
diskuteras vid medarbetarsamtalet. Riktlinjer/rutiner revideras i 
kvalitetsledningssystemet Ensolution. 
 
Pandemin har dock lett till att focus varit på att nedkämpa denna, vissa 
utbildningsinsatser fått stå åt sidan. Vi bestämde dock i början av 2021 att vissa 
utbildningsinsatser måste ske parallellt med pandemi. Ofta har extern handledning och 
utbildning genomförts digitalt. 

Här följer ett axplock av genomförda kompetenssatsningar/utbildning; 

- 13 undersköterskor har anställts efter genomgången undersköterskeutbildning i 
Ockelbo 
 

- 11 vårdbiträden har inom ramen för äldreomsorgslyftet studerat deltid på 
undersköteutbildningen i Ockelbo  
 

-  Ett antal enhetschefer och biträdandeenhetschefer har gått utbildning i ”svåra 
samtal” 
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- Återupptaget utbildningssatsningen mot Heltid som norm. Rullas ut på bred 
front 2022. Även borttag av delade turer samt minskat användande av vikarier 
hat vävts in i arbetet 
 

- Stor satsning för att öka kompetensen inom demensområdet. All personal på 
Bysjöstrands demensavdelningar och nattpersonal har genomgått Svenskt 
Demenscentrums webbaserade utbildningar Demens ABC, Demens ABC plus 
särskilt boende och Nollvision. Tre utbildning/reflektionsträffar har genomförts 
under hösten, på dessa träffar har även enhetschefer och 
omvårdnadsansvariga sjuksköterskor deltagit.  
Även HTJ har påbörjat denna utbildning. Under 2022 involveras LSS/SOL. Två 
medarbetare blev under våren specialistundersköterskor i demensvård, efter att 
ha genomfört utbildning under 1,5 år. Information har getts till Ockelbo 
Demensföreningen, Kommunala Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet (KPTR) 
om projektet. Samarbete med demensföreningen har påbörjats 
 
- Under våren infördes ”tvåfaktorslösningen” med Feitian nyckel för mobilappen 
Treserva som används av HTJ och Boendestöd (BOS) 
 

- HTJ har under hösten infört signeringslistor som test, en utveckling av Treserva 
appen. Det innebär att legitimerad personal i HSV kan skicka ut och läsa 
signeringslistor genom datorn medan omvårdnadspersonal signerar dem digitalt 
i Treserva appen. Det är både miljövänligare och ekonomiskt då den 
legitimerade personalen ej behöver besöka brukarna för att se över 
signeringslistorna 
 

- Under hösten har förberedelser skett inför utbytet av de mekaniska låsen i 
hemtjänsten till nyckelfria lås. (man använder mobiltelefonen att låsa upp 
dörrarna till brukare som har hemtjänst) Utbytet har dragit ut på tiden på grund 
av covid men startar nu under januari 2022 
 

- I december startade huvudadministratörsutbildning gällande Timecare 
planering. Syftar till att bygga upp det nya schemasystemet. I januari 2022 
påbörjas utbildning även för Timecare pool. Under januari, februari kommer 
chefer och medarbetare gå utbildningar för att sedan föra in det nya 
schemasystemet 1 mars 
 

- - Inom IFO har kompetensutveckling har skett inom olika områden. Satsningar 
på utbildning kring våld har gjorts både när det gäller grundläggande kunskaper 
om våld i nära relationer samt risk- och farlighetsbedömningar. Nya 
medarbetare utbildas kontinuerligt i arbetssättet Barns behov i centrum (BBIC). 
IFO satsar på föräldrastödprogram för att kunna ge generella insatser till 
kommuninnevånare. En satsning på juridisk kunskap har gjorts genom att alla 
medarbetare haft möjlighet att genomföra webbutbildningar via JP Infonet 
 
Även inom handläggarenheten har flera utbildningar genomförts tex; 

• Samsjuklighet och komplexa behov inom socialpsykiatri/ Sveriges 
kommuner och landsting (SKR) 

• Individbaserad systematisk uppföljning - Socialstyrelsen 

• Särskild individuell planering (SIP) utbildning/fortsättning/LSS  

• IBIC analys/Socialstyrelsen och Myndigheten för vård och omsorgsanalys 

• LSS i ljuset av Barnkonventionen 

• Barnfridsbrott/Ny lag/JP 
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• Handläggning av ärenden inom socialpsykiatri, Kommunlex 

• Forskare möter praktiker/ Forskning och utbildningsrådet (FOU) 

• Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 

• Förebyggande hot och vålds utbildning på APT 

• Vad händer kring behov i centrum, IBIC, SKR 

• Förslag till nya socialtjänstlagen (SoL), Vision 

• Global Positioning System (GPS), Hjälpmedelsam Gävleborg 

• Provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning 

 
Jämställdhet och mångfald 

Förvaltningen försöker vid nyrekrytering ta hänsyn till mångfald och 
jämställdhetsperspektiven för att få en personalsammansättning som återspeglar 
mångfalden i samhället. Flera anställda i förvaltningen är utlandsfödda. Vård- och 
omsorgsarbetet är dock fortfarande mycket kvinnodominerat.  

Mätbara mål för 2021 

Sjukfrånvaron ska inte öka 
 
Sjukfrånvaron har minskat från föregående årsskifte med ca 0,5 procent. 
Långtidssjukskrivningen har ökat med 9 procent. 

Sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt 

T.o.m. sista dec 
2021 

 8,8 %   12 % 9,1 % (varav 52,1% 
långtidssjukskrivning) 

 
2018             6,3 % 

2019           8,89 %       

2020      9,6 % 

2021 9,1 % 
  
    Kort Lång  

- Förvaltningsledning   2,9% 80,9%* 
- HSV    2,8 % 0 % 
- HANDLÄGG    0,4 % 0 % 
- SÄBO   11,1 % 41,2 % 
- HTJ    9,6 % 38,2 % 
- LLS&SOL    12,2 % 87,1 % 
- Stab    0,3 % 0 % 
- Individ och familjeomsorg (IFO)  2,1 % 54,9% 

 
- Varav 52,1 % långtidssjukskrivna – 15 medarbetare 

(2 avslutade vår/höst 2021, 2 feb 2022) 
- Medarbetare under 29 år är de mest korttidssjukskrivna 
- *Graviditet under pandemi = räknas som långtidssjukskriven  

 



  

D:\Ciceron\Server\Store\Preview\31033\Socialnämndens personalberättelse för 2021.docx 5 (5) 

 

Enskilt största orsaken till sjukskrivning är relaterat till Covid-19 pandemi. 
Tydliga direktiv att stanna hemma vid minst tecken på sjukdom. 

Sjuktalet för andra ”sjukdomstillstånd” har fortsatt varit lågt jämfört med åren före 
pandemi – tex Calici virus (vinterkräksjuka). Detta går att härleda till ett högre focus 
och kompetens avseende basala hygienrutiner. 

 
Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt 

Har vi inte mätt procentuellt under 2021. Dock har alla enheter aktivt uppmuntrat 
medarbetare att nyttja friskvårdsbidraget. 

En värdegrund för kommunen ska utarbetas 
 
Förvaltningen har haft som övergripandemål att ”aktualisera värdegrunden”. 
Varje enhet skulle under 2021 genomföra 2 workshops kring värdegrunden. 
Då kommunens övergripande värdegrund inte fastställdes förrän i slutet av året 
uppfylldes inte målet. 

 
 
Antal heltidstjänster ska öka procentuellt (utgångspunkt bokslut 2020) 

Inom ramen för ”Heltid som norm” beslutades att andelen medarbetare som är tills 

vidare anställda och arbetar heltid på socialförvaltningen skall öka med  

4 procent 2021. Utfall 7,5 procent. (HTJ 2, LSS/SOL 1, SÄBO 10) 

-  
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SOCIALNÄMNDENS MILJÖREDOVISNING FÖR ÅR 2021 

Fullmäktige i Ockelbo har fastställt kommunens miljöprogram som beskriver 
kommunens miljömålsarbete. Miljöprogrammet är indelat i fem fokusområden med 
tillhörande mål. 

Fokusområden 

• Klimat 

• Biologisk mångfald 

• Vatten 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

Mål 

Socialnämnden redovisar här de mål nämnden har arbetat med 2021. 
 

Våren 2022 kommer miljöstrategen att bjudas in till ledningsgruppen Socialförvaltning för genomgång av 
MSP. En workshop riktat mot området kommer att genomföras. 
 

 

Fokusområde Mål Målformulering Kommentar 

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

 

Kontinuerlig översyn av 
logistik/effektiva ruttplanering inom 
hemtjänst, boendestöd samt 
hemsjukvård 

 
Väljer växtbaserat drivmedel i 
första hand 
 

Handledning och utbildning har 
skett till stor del via web. konferens 
/Teams  
 

Många har under pandemi växelvis 
arbetat hemma, möten genomförts 
digitalt. Har kraftigt minskat 
resandet 
 
Bytt ut en bensindriven bil inom 
hemtjänst till elhybrid 
 
Gruppbostaden handlar online 
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Individ och familjeomsorg planerar 
arbetsresor om möjligt med tåg 

 

Hemtjänsten har under vår/sommar 
i större utsträckning använt cykel 
som transportmedel. Förutom att 
använda cykel i centrala Ockelbo 
har de även möjliggjort att cykla i 
våra byar genom att köpa cykelställ 
till bilarna samt ordnat förvaring så 
att el cykel kan förvaras i Åmot & 
Lingbo 

Klimat/giftfri 
miljö 

5,8  Mätning av tallrikssvinn har 
genomförts under 2021 på Särskilt 
boende (SÄBO). Resultatet ännu ej 
analyserat 

Källsortering av avfall samtliga 
enheter 

All belysning som SÄBO ansvarar 
har bytts ut mot LED-belysning 

På socialkontoret/Uret har vi fört en 
dialog med Ockelbogårdar om att 
byta ut alla gamla lysrör mot led. I 
den nya lokalen ”Sophies” har detta 
införts samt i den del av 
socialkontoret som nu rustas 

Inom de olika verksamheterna 
arbetar vi med att försöka minska 
förbrukningen av kopieringspapper, 
samt använda mindre papper 

Daglig verksamhet hjälper äldre 
människor som är bosatta centralt i 
Ockelbo med att frakta varor till 
återvinningen  
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Datum 
2022-01-29 

Referens 
  

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Internkontroll andra halvåret 2021 

Förslag till beslut 

Godkänna internkontrollen för andra 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 (Hemtjänst, LSS & SOL, SÄBO) 

• Kontroll av nattfasta SÄBO  

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

• Kontroll av avtalstrohet 

• Kontroll av verkställighet (Hemtjänst/Boendestöd)) 

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

• Kontroll av läkemedelsgenomgångar                        

Beslutsunderlag 

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

Ärendet 

Internkontroll avseende andra halvåret 2021 är genomförd. 

 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga enhetschefer 
Socialnämnden 



 

 

 

 

 

Internkontroll moms SN 2107–2112 

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 2107–2112 fanns 0 fel (av 106 fakturor).  

 

 

Ockelbo 21-12-31 

 

 

 

Gunilla Larsson 

Ekonom 
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INTERNKONTROLL AVTALSTROHET 

 

Nämnd:  Socialnämnden 

Period:  2107–2112 

Kontrollerade områden: Kontorsmaterial och drivmedel 

 

Kontorsmaterial 

Antal inköp/fakturor: 42  

Värde:  25 957 kr 

Enligt avtal:  100 % 

Utanför avtal: 0 

  

Drivmedel 

Antal inköp/fakturor:  34 

Värde:  264 139 kr 

Enligt avtal:  100 %  

Utanför avtal: 0 

 
 

 
 
Gunilla Larsson 
Ekonom 



  2021-12-30 

Ockelbo Kommun, 816 80  Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 
         

1 (2) 

 

 
 

 

INTERNKONTROLL HYGIEN, BYSJÖSTRAND 

Punktprevalensmätning av följsamheten gällande Basala hygienrutiner 
görs på Bysjöstrand 2 ggr/år. Mätningarna görs vid brukarnära arbete, 
denna mätning gjordes på sammanlagt 24 personal. Ej relevant svar 
räknas i dessa fall som korrekta. Vid svaret vet ej har inte hela kedjan 
kunnat observerats. Denna mätning är gjord v.51.  
                               
                 
                   Ja       Nej    Ej relevant   Vet ej 
   

1. Korrekt desinfektion av händer före.         20        4                           

  

2. Korrekt desinfektion av händerna efter.       24            

 

3. Korrekt användning av handskar vid risk                                                                        
för kontakt med kroppsvätskor.          16         3          5                    

 

4. Korrekt användning av engångsförkläde.    18         2           4                 

 

5. Korrekt arbetsdräkt           24             

 

6. Fri från ringar, klockor, armband          24           

 

7. Naglar korta, fria från nagellack och                                                            
konstgjort material           23         1               

 

8. Kort eller uppsatt hår          23         1 
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Punktprevalensmätningen har tagits fram av SKR som stöd för regioner och 
kommuner i arbetet med att nå hög följsamhet till Basala hygienrutiner. Detta är 
ett led i att minska/förebygga smittspridning och på så sätt bidra till minskning av 
vårdrelaterade infektioner. Det är hygienombuden som gör dessa mätningar. 

För att underlätta användandet av handsprit finns det behållare för handsrpit 
uppsatta i samtliga lägenheter.   

Vi påminner regelbundet vår personal kring vikten av att följa Basala 
hygienrutinerna både skriftligt och muntligt. Alla vikarier får också information 
kring detta vid introduktion.   

 

Sammanställning gjord av: 
Johanna Ledin-Åberg 
Enhetschef Bysjötrand 
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INTERNKONTROLL NATTFASTA BYSJÖSTRAND 

Mätning av nattfasta görs enligt rutin 2 ggr/år på Bysjöstrand. Under hösten har 2 extra 

mätningar gjorts då mätningen i juni visade ett sämre resultat, dessa två mätningar har 

påvisat ett stadigt förbättrat resultat. 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 Bysjöstrand gör vi egen näringsshot som vi erbjuder våra brukare, de som inte tycker om 

denna får något annat 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 vid månadsskiftet nov-dec 2021.  

 

Första mätningen 2021-11-30 

Antal brukare 59 st.  

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

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

5 brukare erbjöds något att äta eller dricka men tackade nej 

  

Andra mätningen 2021-12-01 

Antal brukare 59 st. 

40 brukare klarade nattfastan, erbjöds något eller tog själv 

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

5 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. Denna mätning visar som föregående 

mätning på ett bättre resultat, dock skiljer sig mätningarna åt mellan nätterna och orsaken till 

detta kommer att ses över.  

Vårt mål är såklart att samtliga brukare SKA erbjudas något för att minska nattfastan. Vi 

fortsätter arbetet kring nattfastan i samråd med MAS och ansvariga sjuksköterskor, en ny 

rutin kommer att upprättas gällande omfattning av mätningar under året. Vi kommer att 

fortsätta föra en diskussion kring vikten av att minska nattfastan på våra APT samt på 

Teamträffar.   

                                                                                                                                        

Johanna Ledin-Åberg                                                                                                                                       

Enhetschef Bysjöstrand 
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INTERNKONTROLL GENOMFÖRANDEPLANER 

 

Bysjöstrand, december månad 2021.  

 
Genomförandeplaner upprättas för samtliga brukare som flyttar till Bysjöstrand. Enligt rutin 
ska ett välkomstsamtal ske 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 2020-12-30 och har utförts på brukares akter.  

Av dessa 60 brukare har:  

• 56 brukare giltiga genomförandeplaner. 
 

• 2 brukare har genomförandeplaner som håller på att upprättas efter inflytt.  
 

• 2 brukare har en aktuell genomförandeplan men den har ej upprättats efter 6 
månader enligt rutin.  
 

• 25 brukare själva godkänt och skrivit under sin genomförandeplan.  
 

• 31 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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INTERNKONTROLL AV GENOMFÖRANDEPLANER, 
ANDRA 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 samtliga 
genomförandeplaner inom LSS och se om brukaren varit delaktig vid 
upprättandet.  
Jag har detta andra 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 
Kontrollera samtliga genomförandeplaner inom LSS och Socialpsykiatri om 
brukaren/företrädare varit delaktig i upprättandet, och att alla brukare har en 
aktuell genomförandeplan. 
Antalet som kontrollerade var 56 stycken genomförandeplaner. 
 
 
Resultat 

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

• En brukare är pausad i vår verksamhet på grund av vistelse på 
korttidsboende, därav anledning -ej aktuell genomförandeplan.  
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• Brukare, God man eller förvaltare har alltid deltagit i alla upprättande av 
de 56 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. 

  

INTERNKONTROLL AV VERKSTÄLLIGHET INOM 
SOCIALPSYKIATRI, INSATS BOENDESTÖD I TES, 
ANDRA 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. 
 
 
 

INTERNKONTROLL AV BASALA HYGIENRUTINER, 
ANDRA 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. 
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Kontrollmetod 
Under november 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 använde arbetskläder från Elis. 
Personalen har istället egna kläder som hanteras på samma sätt enligt rutin på 
arbetskläder från Elis. 
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 Elis på tvätt.   
Genomgång och uppföljning gällande basala hygienrutiner sker kontinuerligt på 
samtliga APT (arbetsplatsträffar).   
 
 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Bergman 
 

      Enhetschef LSS och Socialpsykiatrin 
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Socialnämnden 

ÄRENDE: INTERN KONTROLL JULI -DEC BOU 2021 

Bakgrund 

Intern kontroll för 2021 handlar om att genom kontroll se hur det ser ut 
inom enheten IFO barn o ungdom BOU när det gäller att 
förhandsbedömningarna behandlas inom den föreskrivna tiden om 14 
dagar samt om att utredningar på barn och unga inte tar längre tid än fyra 
månader. 

Gällande förhandsbedömningar så har det i lag under 2013 förtydligats att 

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

Gällande utredningar så har det under 2013 förtydligats att 

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

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

Enhetschefen har granskat rapport från verksamhetssystemet CGI 
Treserva för att göra en kontroll under andra halvåret 2021  

Resultat 

Granskningen visar att för halvåret juli-december 2021 har det 
rapporterats sammanlagt 133 aktualiseringar och 33 avslutade 
utredningar. Kortaste tiden för förhandsbedömning är 1 dag och bara 3 st. 
avslutades efter 14 dagar. För utredningar är 9 dagar kortaste och längsta 
är 155 dagar.  

Analys 

Under det andra halvåret så har det redovisats 3 st. aktualiseringar som 
avslutades efter 14 dagar. Efter granskningen av dessa så konstateras att 
2 st aktualiseringar avslutades efter 15 dagar på grund av signering som 
inte ändrats. 1 st aktualiseringar som avslutades efter 17 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 33 st. avslutade blivit 6 st. 
utredningar som har överskridit tiden av 120 dagar. I de utredningarna 
handlar det om systemfel då andra beslut eller insatser har skett men 
systemet har inte hängt med.  

IFO har på det stora hela blivit mycket bättre att följa tidsgränser och 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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2022-01-03 

INTERNKONTROLL GÄLLANDE HEMSJUKVÅRDEN    
 
Fördjupade Läkemedelsgenomgångar för patienter inskrivna i 
kommunens hemsjukvård samt boende inom kommunens särskilda 
boende för äldre och särskilda boende inom LSS  
                                          
Hela året 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 hela året 2021 har totalt 93 fördjupade läkemedelsgenomgångar utförts i 

samverkan med ansvarig familjeläkare på Ockelbo hälsocentral och/eller läkare 

från specialistvården, Palliativa teamet.                                                                                  

Kontroll av basala hygienrutiner 

Med anledning av Pandemin så har det även under 2021 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, 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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20220111 

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. Internkontroll är utförd på månad 7–12. 

Kontrollmetod 
24 utredningar enligt SoL och LSS från juli till december 2021 har granskats. 
Granskade utredningar är hemtjänstinsatser av omsorg och service, 
matdistribution, ledsagning, korttidsvistelse, trygghetstelefon, 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  
Inga avvikelser, samtliga mål som granskats går att följa upp. Att formulera mål 
som personen vill uppnå kräver fortsatt övning, så att målen blir lätta att följa upp. 
Det framgår i samtliga utredningar att målen var accepterade av brukaren.  

 

Johanna Stålberg Handläggarchef/Kvalitétsutvecklare 
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 Socialnämnden 

 

Avskrivning 

Förslag till beslut 

Att nedanstående fordran på 77 615,99 kr ska avskrivas och att 

kostnaden ska belasta aktuellt verksamhetskonto.                       

Sammanfattning av ärendet 

Det saknas medel i dödsboet för att betala nedanstående fakturor: 

Faktura 84310353   8 171,99 kr 

Faktura 84310044   10 131 kr 

Nedanstående ärenden avskrivs: 

Ärende 2021016   13 402 kr 

Emedan Kronofogdemyndigheten inte lyckats delge gäldenären 

betalningsföreläggandet. 

Ärende 2021017  45 911 kr 

Har överlämnats till Alektum Group AB för långtidsbevakning. 

Eventuell framtida utdelning i ärendet återförs till aktuell 

verksamhet. 

Totalt 77 615,99 

                         

Beslutsunderlag 

Fakturakopior, utdrag ur kundreskontran, kopia ansökan om 

betalningsföreläggande och utslag och meddelande från Kronofogden, samt 

bouppteckning och åtgärdslista. Handlingarna har skickats separat till 

nämndssekreteraren.                          



Ockelbo kommun 
Datum 

2022-02-03 
 

SOC  
Sida 
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Ärendet 

Enligt bouppteckningen saknas det medel i dödsboet för att betala 

nedanstående fakturor: 

Faktura 84310353   8 171,99 kr                     

Faktura 84310044   10 131 kr                            

Totalt   18 302,99 kr 

Avser boendekostnad på särskilda boendet Bysjöstrand juli – 

augusti 2021. Faktura 84310353 har delbetalats med 5 529,01 kr. 

Ärende 2021016  13 402 kr 

Avser hyra maj – juli 2019 för lägenhet med socialt kontrakt. 

Kronofogden har inte lyckats delge gäldenären kommunens ansökan 

om betalningföreläggande. IFO har inte ansett det värt att gå vidare 

med ytterligare åtgärder för att driva in skulden. Skulden ska därför 

avskrivas. 

Ärende  2021017  45 911 kr 

Avser hyra juni – november 2018 för lägenhet med socialt kontrakt, 

samt ersättning för flyttstädning, nycklar och reparation av fönster. 

Ärendet har överlämnats till inkassobolaget Alektum Group AB för 

långtidsbevakning. Det är praxis att skriva av skulden i samband 

med att den överlämnas för långtidsbevakning. Eventuell framtida 

utdelning i ärendet kommer att gottskrivas aktuell verksamhet.   

Susann Eriksson 

Ekonomiassistent 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Susann Eriksson 
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 Socialnämnden 

 

Ekonomisk uppföljning januari 2022 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning januari 2022.     

Handling lämnas på sammanträdet.                     

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Gunilla Larssons prognos.                          
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 Socialnämnden 

 

Ansökan om bidrag från BRIS 2022 
(Barnens rätt i samhället) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar ett bidrag om 10 kronor per barn för 2022, totalt  

12 000 kronor. Kostnaden får belasta kontot ” Förebyggande arbete”.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

BRIS har inkommit med en ansökan om ett verksamhetsbidrag för sin 

stödverksamhet 2022.                         

                          

Ärendet 

Socialnämnden har under många år stöttat BRIS. För 2022 ansöker BRIS om 

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

bor 1 200 barn i Ockelbo kommun. 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

BRIS 

Ekonomikontoret 



 

Bris – en samhällsbärande funktion för alla barn.

 

  

 

  

    

  

  

  

     
  

 



 
 

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

 

Rapporter/Information/Övriga frågor 

 

• Dataskyddsombudet informerar                            Adrian Vinsa 

• Information – Heltid som norm                            Lars-Åke Almqvist                   

         Johan Callenmark 

• Information - Covid -19       Johan Callenmark 

• Information – Tröskelväxling       Johan Callenmark 

• Rapportering – Ej verkställda beslut kvartal 4       Johan Callenmark 

• Rapportering – Klagomål och Synpunkter 2021    Johan Callenmark                       

                         

 

                          

 

 

 


