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Sida 
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Datum 

2022-09-16 
 

  

 

  

 

Socialnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: Torsdag 22 september 2022 kl. 09:00 

 

Utses att justera:  

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut-  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 
 

Johan Callenmark  

4.  Redovisning av meddelanden 
 

Johan Callenmark  

5.  Socialnämndens delårsbokslut 220831 samt 
måluppfyllelse 
 

Johan Callenmark  

6.  Internkontroll första halvåret 2022 
 

Johan Callenmark  

7.  Drift och investeringsbudget 2023 samt  
års- och flerårsbudget 2023-2025 
 

JohanCallenmark 
Gunilla Larsson 

 

8.  Taxekatalogen 2023 
 

Johan Callenmark  

9.  PwC -  Grundläggande granskning av styrelse  
och nämnder 2021 
 

Johan Callenmark  
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Ärende Föredragande  

10.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

• Information – Pågående demensarbete

  

• Information – Tillsyn IVO   

(Inspektionen för vård och omsorg) 

• Information - Covid-19 

   

• Rapportering – Ej verkställda beslut  

kvartal 2, 2022  

•  Information – Erbjudande av fast 

omsorgskontakt inom hemtjänst      

               

 

11.Sekretessbelagt ärende                

 
 

 
 

Liselott Kling 

 

 

Johan Callenmark 

 

Johan Callenmark 

 

 

Johan Callenmark 

 

Johan Callenmark 

 

 

 

 

Nedzad Lujinovic 
 
 

 

 
Anna Engblom 
ordförande 
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Datum 

2022-09-09 
Referens 

SOC 2022/00325  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Val av justerare 

Socialnämnden har att utse justerare till dagens sammanträde.                       
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Datum 

2022-09-09 
Referens 

SOC 2022/00326  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Datum 

2022-09-09 
Referens 

SOC 2022/00327  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut-  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-06-22 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-08-25 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-08                      
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Datum 

2022-09-09 
Referens 

SOC 2022/00328  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Gävle Tingsrätt  Dom mål nr T 41-21 

Gävle Tingsrätt  Dom Mål nr T 1187-22 

Falu Tingsrätt  Dom Mål nr T 4080-21 

Förvaltningsrätten i Falun  Dom Mål nr 1182-22 

Förvaltningsrätten i Falun  Dom Mål nr 1099-22 

Förvaltningsrätten i Falun  Dom Mål nr 1373-21 

JO – Justitieombudsmannen Beslut D nr 9889-2021 
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Datum 
2022-09-17 

Referens 

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Delårsbokslut Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Delårsbokslutet godkänns. 
                        

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo kommuns nämnder ska enligt beslut en gång per år upprätta ett 
delårsbokslut. Delårsbokslutet genomförs avseende den 31 augusti 2022. 
 

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 perioden 
 
Fortsatt arbete med att upprätthålla och följa rutiner/riktlinjer gällande Covid -19 för 
alla verksamheter inom vård och omsorg. Varierande direktiv kring source Control 
utefter smittläget.  
 
Stort utbrott på SÄBO under juli, övriga verksamheter har klarat sig bättre. All 
personal som önskat har fått ut lagstadgad semester under semesterperioden. 
 
Ökat antal brukare på SÄBO medförde väntetid för intag främst under våren. Även 
behovet av korttidsplatser har varit stort. Överbeläggningar har förekommit vid flera 
tillfällen.1 mars flyttades korttidsverksamheten till en egen avdelning, som tidigare 
använts till Covidavdelning. Även LSS har fått ett ökat antal brukare inom 
servicebostad. 
 
Ett nytt schemaplaneringssystem, Time Care planering, samt ett nytt 
bokningssystem för timvikarier, Time Care pool, infördes under våren. 
Införandet har varit mycket tids- och resurskrävande. 
 
Fortsatt färre gemensamma aktiviteter för våra brukare på SÄBO pga. av pandemi. 
Aktiviteterna har varit individuella och avdelningsbundna. Inom demensprojektet tas 
ett omtag kring aktiviteter för dementa brukare. Aktiviteter för dementa har 
dubblerats under perioden. Omtag gällande aktiviteter för övriga avdelningar samt 
gemensamma aktiviteter inleds under hösten. Aktiviteter skall planeras in i TES. 
 
Arbetet med demensprojektet har fortgått. Bysjöstrands demensavdelningar är inom 
kort redo att bli Stjärnmärkta. Även Hemtjänsten förväntas bli stjärnmärkta under 
senare delen av året/början av 2023. 
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Komplement till befintligt ventilationssystem med extra kyla har installerats på 
SÄBO vilket kommer att bidra till en bättre inomhusmiljö för brukare och 
medarbetare. 
 
Ett antal personer inom vård och omsorg har gått handledarutbildning vilken syftar 
till att elever tex från Uska utbildningen ska få ett bättre mottagande under praktik. 
 
Rekrytering av vikarier och sommarvikarier med rätt kompetens har varit svårt 
utifrån att flertalet av de sökande inför sommarvikariat har saknat adekvat 
utbildning. Inom Hemtjänsten saknade även många av de sökande körkort. 
Inom SÄBO strukturerades arbetet delvis om där viss personal städade eller 
arbetade med andra enklare uppgifter. 
 
Inom Hemtjänsten togs ett gediget introduktionsprogram fram. 
För att säkerställa vård/omvårdnadskvaliteten för brukarna utifrån avsaknad av 
relevant utbildning samt ev. språksvårigheter fick samtliga vikarier som rekryterats 
under våren genomgå en tvådagars teoretisk introduktionsutbildning och 
metodutbildning samt förflyttningsutbildning. Mellan 3–7 dagars praktisk introduktion 
utifrån behov. Den teoretiska utbildningen innehöll delar av de lagar som vi arbetar 
under, värdegrund, förflyttningsteknik, hygien/vård/omvårdnad, facklig information, 
dokumentation/genomförandeplaner samt information från hemsjukvården. 
Metodutbildningen innefattar det praktiska utförande utifrån individuellt behov. 
Vikarierna har även genomgått läkemedel - delegeringsutbildning HSL via webb 
samt fysisk utbildning vi Hemsjukvårdens SSK. Alla samtliga nya och gamla vikarier 
erbjöds en introduktion i verksamheten om minst fem dagar. 
Avsaknaden av erfarna vikarier har lett till ökad belastning på vår fast anställda 
personal 
 
Inom LSS påvisade utvärderingen som ordinarie personal och vikarier fått göra efter 
sommaren har visat att de upplevt en lugn och skön sommar med bra planering. 
 
Under sommarperioden användes hyrsköterskor inom Hemsjukvården. Fungerade 
mycket bra – dock till en hög kostnad. 
 
Samarbete pågår fortfarande mellan IFO (Individ och familjeomsorg) och 
boendestöd, där nu all personal inom boendestödsgruppen axlat rollen i att vara en 
stödfunktion för brukare/klienter. Arbetet innebär att fånga upp personer som kräver 
stora insatser från IFO och för att kartlägga dessa personers hjälpbehov, för att i 
nästa led se över om hjälpen kan ske på hemmaplan med riktad kompetens i stället 
för via externa placeringar. 
 
En ny typ av träffpunkt har öppnats - Gemensamheten. Syftet med gemensamheten 
är att skapa ett forum för människor som tillhör LSS och/eller har någon typ av 
psykisk ohälsa i Ockelbo kommun att kunna träffas och umgås. Ett samarbete med 
arbetarnas bildningsförbund (ABF) och gemensamheten har påbörjats. Antalet 
besökare i denna verksamhet är cirka ett tiotal per tillfälle och verksamheten har i 
dagsläget öppet 3 dagar/kvällar i veckan.   
 
Dagligverksamhets två avdelningar Kanalen och Slussen har efter sommaren 
slagits ihop. Dagligverksamhet håller nu till i Kanalens lokaler och ett nytt samlat 
namn är under utarbetning.  
 
I början av året fortsatte utbildningssatsningen tillsammans med Alamanco 
avseende Heltid som norm, ”varför vi är på arbetet” samt arbete kring hållbar 
bemanning och schemaläggning. För att täcka bemanningsbehovet och öka 
kontinuiteten av tillsvidareanställd personal har schemat ändrats så att all 
dagpersonal nu arbetar varannan helg samt erbjuds att arbeta heltid. Alla nya 
anställs på heltid. Delade turer har i och med detta tagits bort. 
Inom Hemtjänsten har samma arbete inletts under hösten. De har även fokuserat 
ytterligare ett stort förändringsarbete - ”områdesindelade arbetsgrupper”– de tre 
”byarna” samt centrala Ockelbo. Mindre personalgrupper ska indelas i områden där 
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rätt kompetens och kontaktmannaskap/första omsorgskontakt enligt nya lag som 
trädde i kraft 1/7–22 kvalitetssäkrar brukarens behov samt kontinuitet.  
Tyvärr förändringsarbetet sedan uppstart väckt en hel del oro och missnöje hos ett 
antal medarbetare främst avseende schemaförändringar, arbete varannan helg 
samt att arbeta heltid. På SÄBO är många medarbetare heller inte positiva till att 
arbeta i mindre grupper mot färre brukare. Något som önskas av brukarna. 
En handfull medarbetare har avsagt sig anställning pga. av heltid. 
 
En utbildning i MHFA, första hjälpen fysisk hälsa, har genomförts med inriktning 
”äldre”. Ytterligare utbildningar planeras. Två ytterligare handledare har utbildats 
under sensommaren. 
 
Under våren 2022 har ett omfattande arbete med socialförvaltningens kvalitets- och 
ledningssystem påbörjats där det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 
2011:9 säkerställs i det dagliga arbetet och för framtiden. Det är ett proaktivt arbete 
som är centralt för morgondagens god och nära vård. SOSFS 2011:9 ska tillämpas 
i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan 
verksamhet som bedrivs inom socialförvaltningen. Ledningssystem används för att 
fastställa principer för ledning av verksamheten och se att en verksamhet uppfyller 
de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd samt service till vissa funktionshindrade och beslut som har 
meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 
 
Under våren togs ett beslut om handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete och 
ökad patientsäkerhet i god och nära vård. Handlingsplanen beror alla enheter och 
involverar arbetet med god och nära vård, SOSFS 2011:9 samt nationell 
handlingsplan för patientsäkerhet. 
 
IVO har genomfört en omfattande granskning av samtliga äldreboendes Hälso- och 
sjukvårdsjournaler. Detta påbörjades hösten 2021 har fortsatt under våren 2022.  
Förmodligen kommer granskningen att generera ett tillsynsärende - likt landets 
samtliga kommuner. 

Flera chefer har under våren genomgått hela SKR:s Ledarskapsutbildning i God 
och Nära vård. Andra har deltagit i kortare seminarier. En handlingsplan för 
kommunen har tagits fram som är en kombinerad handlingsplan för den Nationella 
patientöversikten (NPÖ) 

Ett nytt låssystem implementeras inom Hemtjänsten – Carelock. Innebär att 
hemtjänstpersonal öppnar brukarnas dörrar via arbetstelefon. Reducerar kraftigt 
tiden för att hämta och lämna nycklar. 

Två nya enhetschefer har tillträtt under våren – på SÄBO samt Hemtjänst. 

Nya dieselbilar har införskaffats och en EL bilhybrid för att minska utsläpp. 

Trivselvärdarna på Soluret går upp till 90% i tjänst från 70% för att möjliggöra utökat 
arbete som anhörigstödjare i kommunen då efterfrågan av anhörigstöd finns. 

Flera kompetenshöjande åtgärder inom IFO har påbörjats/genomförts. En nationell 
kompetenssatsning gällande socialsekreterare inom barn och unga dvs 
”Yrkesresan” startar under hösten.  Förebyggande insats ”Föräldraskap i Sverige” 
har hållits för arabisktalande och tigrinjatalande under våren. Planer finns att hålla 
en grupp till under hösten. 

Systematisk uppföljning pågår inom IFO inom barn och unga och vuxna när det 
gäller aktualiseringar samt uppföljning av insatser inom öppenvårdbarn och unga. 
Kompetenshöjning inom våld i nära relationer, trygghetsveckor samt Bostad först är 
några exempel. En granskning av barn och unga som riskerar att fara illa har 
initierats av kommunens revisorer. 
 
Ett arbete med krigsorganisation samt krigsplacering har påbörjats inom 
förvaltningen. 
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En ny struktur för ledningsgruppsmöten har tagits fram där mål/strategi arbete samt 
APT kommer att få en mer framträdande plats. 
Förvaltningschefen kommer att genomföra månatliga dialog/coaching möten med 
samtliga enhetschefer enskilt. 
 

Framtiden 
 
Fortsatt arbete med pandemi, omfattande förebyggande arbete i syfte att motverka 
smitta/smittspridning. Smittskydd/vårdhygien varnar för ökade nivåer under hösten. 
Ansträngande för samtliga medarbetare att arbeta under dessa premisser. 

Arbetet med SOSFS; en (kvalitetsarbete) kommer att fortsätta. Utmaningen är att 
prioritera detta arbete i vardagen då det är ett omfattande arbete som krävs. Vi 
kommer att lyfta fram vad som krävs för att ha en kvalitetssäkrat verksamhet enligt 
lag. Flera av verksamheterna har påbörjat eller arbetar enligt detta redan.  
 
Fortsätta utveckla personcentrerat arbetssätt inom SÄBO. Kontaktmannaskap samt 
arbete i mindre arbetsgrupper mot färre brukare.  
 
Inom Hemtjänsten fortsatt arbete med områdesindelning, kontaktmannaskap samt 
fast omsorgskontakt. Fördjupat samarbete med Hemsjukvården. 
 
Arbetet med överanställningar, eliminera vakanta rader samt kraftigt minska vikarier 
kommer att fortsätta samt intensifieras. 
 
I och med övergången till Time Care planering finns ett stort behov av att ett lokalt 
tilläggsavtal till befintligt arbetstidsavtal (Allmänna bestämmelser, AB). 
 
Arbete efter den förvaltningsgemensamma ”Handlingsplan 2022–2024 för 
”Systematiskt kvalitetsarbete och ökad patientsäkerhet i Nära Vård”. 
 
En stor utmaning är personalrekrytering. Ta fram kreativa förslag för att attrahera 
fler att utbilda sig till uska samt arbeta som vikarie. 
 
Språkutbildning kommer att inledas i regi av vuxenutbildningen. Utbildningen startar 
i höst och omfattar ett antal medarbetare på SÄBO och hemtjänsten. 
 
I och med övergången till Time Care planering finns ett stort behov av att ett lokalt 
tilläggsavtal till befintligt arbetstidsavtal (Allmänna bestämmelser, AB). 
 
Ombyggnation av Hemtjänstens lokaler kommer att inledas i slutet av året. 
 

Utredning runt införande av arbetsskor kommer att slutföras. Intentionen är att 
ärendet upp i nämnd för beslut under året. 

Nationell digital utbildning för Socialtjänst, Yrkesresan, påbörjas inom IFO. På sikt 
för SÄBO, LSS/SOL samt handläggning. 

Tunstall som är leverantör av Tes har utlovat en ny version som gör att 
trygghetskamerorna ska bli säker att använda och vi hoppas att den funktionen 
kommer i gång under hösten. 
 
Ökad samverkan med skolan gällande drogförebyggande projekt för elever, 
föräldrar och skolpersonal. Grundtanken för projektet är att minska ungdomars 
alkohol och drogbruk. Önskvärt är även samverkan med skolan, primärvården och 
socialtjänsten för att undersöka möjligheten för att jobba i/starta upp så kallade 
HLT-team, (team för hälsa, lärande och trygghet). Målet med HLT är ett snabbt, 
samordnat stöd till barn och familjer. Vi ser även fortsatt behov av samverkan med 
AME och Integrationsenheten gällande förebyggande utbildningsinsatser kring 
föräldraskap och integration för att öka delaktighet, trygghet och sammanhållning 
för alla innevånare i kommunen. 
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Avrop/upphandling av larm på Bysjöstrand 
 
Det samarbete som påbörjats mellan Boendestöd och Individ och familjeomsorg 
(IFO) kommer att fortlöpa resterande månader av året 2022. 
 
Demensutbildningen fortsätter främst inom Hemtjänsten. 
Träffpunkt/Café för personer med konjunktiv svikt invigs i september. 
Utveckla dagverksamheten. 
 
Lagändring SoL - fast omvårdnadskontakt.  Den som har hemtjänst med stöd ska 
erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 
Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, 
kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. 
 
Införande GPS larm för trygghet kommer att ske under hösten. Vi har också för 
avsikt att restarta arbetet med trygghetskameror främst för tillsyn. Tre digitala 
medicinskåp kommer inom kort och ska testas på Hemtjänsten och Säbo/Korttids. 
 
 
Ekonomisk analys 
 
Socialnämnden redovisar per 31/8 ett överskott om 1 278 tkr. 
 

 

Kommentarer till utfallet; 
 

IFO Högre kostnader för barn och 
ungdomsvård, men lägre kostnader än 
budgeterat inom området insatser 
vuxna. 

SÄBO Högre kostnader för personal, 
hjälpmedel och förbrukningsmaterial 
Högre intäkter pga. ökad beläggning 

Hemtjänst Ökat antal utförda timmar 
Ökade bränslekostnader 

Ökade leasingkostnader 
Ökat antal VAK timmar samt 
dubbelbemanning 

Hemsjukvård ” Hyrsköterskor” 

LSS/SOL Lägre kostnader för en extern 
placering. Högre kostnader för 
sjuklönekostnader till privata utförare. 
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Handläggarenhet Konsultkostnader inhyrd LSS 
handläggare 

Stab Nämndsarvoden 

 

I resultatet återfinns 3 797 tkr i bokade statsbidrag, samt ersättning om 1 078 tkr 
från Försäkringskassan som avser sjuklöner för perioden okt-21- till mars-22. Dessa 
tillskott har hjälpt upp resultatet till ett överskott. 

Semesterlöneskulden ligger utanför utfallet, men följer den förväntade utvecklingen. 

 

Periodens resultat 
Se bilaga 

 
Personalredovisning  
 

 
Minskad sjukfrånvaro under perioden; 
Utveckling; 

-  6,3%    2018 (helår) 
-  8,9%    2019(helår)  Varav långtidssjukskrivna 43,2 % 
-  9,6 %   2020 (helår)  Varav långtidssjukskrivna 43,1 % 
-  9,1%    2021 (helår)                      Varav långtidssjukskrivna 52,1 % 
-  7,9 %   2022 (1–8)  Varav långtidssjukskrivna 36,1 % 

      
Orsak; Pandemi Covid – anvisningar och rekommendationer att stanna hemma vid 
minsta tecken på sjukdom. Glädjande att Hemsjukvården kraftigt reducerat sin 
sjukfrånvaro samt att långtidssjukskrivningarna, även de, kraftigt reducerats totalt 
inom förvaltningen. 

Sjukfrånvaro i % per enhet Förvaltningen tot

Total sjukfrånvaro 7,9

Varav långtidssjukfrånvaro 36,2

Sjukfrånvaro kvinnor 7,8

Sjukfrånvaro män 8,8

29 år eller yngre 4,4

20-49 år 7,2

50 år eller äldre 9,6

Antal anställda/anställningsform Förvaltningen tot

Tillsvidare 202

Visstid 12

Summa 214

Tillsvidare i % 94

Visstid i % 6

Kvinnor 197

Män 17

Summa 214

Fördelning i % kvinnor 92

Fördelning i % män 7

Fördelning män/kvinnor per enhet Förvaltningen tot
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Mål/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 

 

 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

 



Socialnämnden  månad 1-8
Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos augusti augusti augusti

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 432 432 0 288 176 112
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 133 117 16
35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 59 -59
72 FAMILJERÄTT 301 301 0 201 181 20
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 25 25 0 17 12 5
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 2 -2

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 958 958 0 639 547 92

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 883 9 883 0 6 589 5 929 660
711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 7 496 7 496 0 4 997 5 247 -250
713 INSATSER VUXNA 6 810 6 010 800 4 540 2 754 1 786
714 EKONOMISKT BISTÅND 6 085 6 085 0 4 057 4 108 -51

Summa IFO 30 274 29 474 800 20 183 18 038 2 145

VÅRD OCH OMSORG
771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 49 073 48 573 500 32 715 32 299 416
772 HANDLÄGGARENHETEN 2 699 2 699 0 1 799 1 855 -56
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 24 052 24 852 -800 16 035 16 950 -915
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -230 -230 0 -153 -165 12
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 3 010 3 010 0 2 007 2 039 -32
777 HEMSJUKVÅRD 12 719 12 719 0 8 479 8 842 -363
778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 629 30 129 -500 19 753 19 807 -54
779 SOCIALPSYKIATRI 2 883 2 883 0 1 922 1 887 35

Summa VÅRD OCH OMSORG 123 835 124 635 -800 82 557 83 514 -957

Summa SN totalt 155 067 155 067 0 103 378 102 099 1 279
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2022 
AVSTÄMNING DELÅR 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 

Ökad delaktighet för brukare/klienter  Varje enhet skall ge-

nomföra minst EN bru-

karundersökning. Däref-

ter ta fram en handlings-

plan i syfte att analysera 

och utveckla verksam-

heten 

 

 

Målet är delvis uppfyllt 

Målet bedöms vara upp-

fyllt 31/12 2022 

 

Kommentar/korrige-

rande åtgärd 

Stora undersökningar krä-

ver verktyg/IT stöd. 

Arbete med handlingspla-

nerna kommer att sträcka 

sig in i 2023. 

Aktualisera värdegrunden (värde-

grundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 

2022 genomföra 2 

Workshops kring Värde-

grunden. En av dessa 

skall vara riktad mot 

HBTQI 

 

 

 

Målet är delvis uppfyllt 

 

Målet bedöms vara del-

vis uppfyllt 31/12 2022 

 

Kommentar/korrige-

rande åtgärd 

Samtliga enheter kommer 

att ha arbetat igenom vär-

degrunden under året. 

Demens/heltid som norm-

berör värdegrund - likaså 

handlingsplaner MAU. 

HBTQ arbetet skjuts in i 

2023 för den enheter som 

ej hunnit med. 
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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%  

Målet är delvis uppfyllt 

 

Målet bedöms vara 

uppfyllt 31/12 2022 

Kommentar/korrige-

rande åtgärd 

LSS  

Uska/lågaffektivt bemö-

tande. 

 

IFO/Handläggarenheten 

Kontinuerligt arbete med 

adekvat utbildning. 

HSV 

Flera har gått specialist 

utb. 

SÄBO  

Demensutbild-

ning/BPSD, handledar 

utb., uska utb., heltid 

som norm 

HTJ  

Demensutb, heltid som 

norm, palliativ utbild-

ning, psykisk ohälsa, 

BPSD, vikarier USKA 

utb. 

 

Utbildning i yrkes-

svenska kommer att 

starta hösten 2022. 
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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 medarbetar-

undersökning ta fram en 

handlingsplan i syfte att 

förbättra & utveckla verk-

samheten 

Målet kommer inte att 

vara uppfyllt 31/12 

2022 

 

Kommentar/korrige-

rande åtgärd 

Korttid 7,9 % 

Pandemi relaterat. 

Stanna hemma vid 

symptom. (Kommunal) 

Positiv trend. 

Långtid 36 % 

Svårt att nå ytterligare 

fram tillårsskiftet. 

En del icke arbetsrelate-

rade. 

Positiv trend. 

 

Målet är uppfyllt 

 
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 soci-

alförvaltningen under 

2022 

 

Målet är uppfyllt 

Kommentar/korrige-

rande åtgärd 

Nyckelfria lås – ny teknik. 

Biståndsbedömda GPS 

larm för trygghet. 

Digitala signeringslistor. 

Mer focus behöver läggas 

på E - tjänster IFO samt 

Trygghetskameror. 
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Utveckla teknikstöd för medarbetare 

 

 

 

Befintlig eller ny teknik 

skall fungera felfritt 

Målet är uppfyllt 

Kommentar/korrige-

rande åtgärder 

Signerings appar. (funkar 

mycket bra) 

 

Nyckelfria lås. (trygg-

het/effektiv planering HTJ) 

APP – ” Hur är det”? 

(samtal med barn IFO) 

Stora utbildningsinsatser 

TES. 

Ny AV/digital teknik konfe-

rensrum. 

Time Care – handha-

vande utmaningar/extra 

jobb för chefer. 

 

Driftstopp kommer alltid 

att ske. 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

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

Målet är delvis uppfyllt 

Målet kommer delvis att 
vara uppfyllt 31/12 2022 

Kommentar/korrige-
rande åtgärd 
SÄBO röda avseende da-
tor. Hanterar inte dator 
dagligen. Stora insatser 
har gjorts för att hantera 
telefon (arbetsrelaterade 
appar) – fungerar bra. 
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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 samar-
betet mellan enheter inom socialför-
valtningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minska klimatpåverkan 

Under 2022 initiera 
minst ett ”nytt” samar-
bete inom förvaltningen 
och/eller med andra 
verksamheter inom 
kommunen 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Varje enhet skall ge-
nomföra minst en aktivi-
tet eller åtgärd som le-
der till minskad klimat-
påverkan 

Målet är uppfyllt 

Kommentar/korrige-
rande åtgärder 

LSS/IFO - stöd i hemmet. 
 
Enhetschefsträffar – ge-
mensamt arbete med flera 
statsbidrag. 
 
Gemensam handlingsplan 
tex NPÖ/Nära vård.  

 
Överföring av enklare 
vård HSV till HTJ/SÄBO. 
(tex sårvård) 
 
Närmare arbete med 
Komvux/vuxenutbild-
ningen – SÄBO. 

Ny ledningsstruktur avse-
ende ledningsmöten. 

Dialogmöten förvaltnings-
chef – enhetschef. 
 

Målet är delvis uppfyllt 

Målet kommer att vara 
uppfyllt 31/12 2022 

Kommentar/korrige-
rande åtgärd 

Led.grp. – MSP/Kretslopp 
gmg. 
 
SÄBO – Påverkan via 
upphandling. Vattenför-
brukning. 
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HSV – Körschema. Digital 
signering -minskade kör-
ningarna. Test att lägga in 
läkemedelslistan i signe-
ringslistan. 
 

HTJ – Stort arbete med-
körschema/områdesindel-
ning, Mer cykel, Matlag-
ning/toabesök lokalt i by-
arna/uret möjliggjort. 

LSS/SOL – 
Körschema/handling digi-
talt. 
 
Ett arbete med att minska 
elförbrukningen behöver 
initieras. 

 
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra verk-
samheter i media 

 

 

 

 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2022 dela 
med sig av goda exem-
pel i media 

 

 

 

 

Målet är delvis uppfyllt 

Målet kommer att vara 
uppfyllt 31/12 2022 
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Datum 
2022-09-03 
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 Till 
Socialnämnden 

 

Internkontroll första halvåret 2022 

Förslag till beslut 

Godkänna internkontrollen för första halvåret 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2022 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 av läkemedelsgenomgångar  

• Kontroll att barn och unga som är placerade i familjehem har haft samtal med 
socialsekreterare vid minst 4 tillfällen/år 

               

Beslutsunderlag 

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

Ärendet 

Internkontroll avseende första halvåret 2022 är genomförd. 

 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga enhetschefer 
Socialnämnden 



     2022-08-18 

INTERNKONTROLL NATTFASTA BYSJÖSTRAND 

Mätning av nattfasta har tidigare gjorts 2 ggr/år på Bysjöstrand, i december och juni, under 

de senaste åren har extra mätningar utförts höst och vår. Riktlinjer gällande nattfasta är att 

våra äldre 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 under en vecka under juni månad 2022, två av dessa 

mätningar redovisas nedan. Vi har också använt oss av nya listor för mätning denna gång 

som visar tydligt vilka som sagt ifrån sig besök nattetid och har något att äta på rummet vid 

behov.  

 

Första mätningen 2022-06-03 

Antal brukare 59 

17 brukare har sagt ifrån sig besök nattetid, har något på rummet att ta vid behov. 

35 brukare klarade nattfastan, erbjöds något av personal, varav 4st. tackat nej.  

7 brukare klarade inte nattfastan och har enligt mätningen inte erbjudits något. 

   

Andra mätningen 2022-06-04 

Antal brukare 59 st. 

17 brukare har sagt ifrån sig besök nattetid, har något på rummet att ta vid behov. 

37 brukare klarade nattfastan, erbjöds något av personal, varav 4st. tackat nej. 

5 brukare klarade inte nattfastan och har enligt mätningen inte erbjudits något. 

 

Dessa nya listor för mätning visar tydligare på de brukare som själva kan välja om de önskar 

något besök nattetid eller om de vill vara ifred under natten, dessa brukare störs ej av 

personal. Denna mätning visar att resultaten går fortsatt åt rätt håll, dock är vårt mål inte 

uppnått, att samtliga brukare ska ha erbjudits något för att undvika för lång nattfasta. På 

några avdelningar har vi provat att mäta nattfastan under en vecka på de brukare som ska 

tas upp på kommande teamträff, detta har gett bra underlag till diskussioner mellan dag och 

nattpersonal.  

Vi fortsätter arbetet med hur/att samtliga brukare SKA erbjudas något för att minska 

nattfastan i samråd med MAS och ansvariga sjuksköterskor. En ny rutin planeras och 

kommer att upprättas gällande omfattning av mätningar under året.      

 

Johanna Ledin-Åberg, Malin Åstrand, Ann-Louise Ekström 

Enhetschefer 



  2022-06-10 

 

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 40 

personal, undersköterskor, vårdbiträden samt sjuksköterskor. Ej relevant svar räknas i dessa 

fall som korrekta. Vid svaret vet ej har inte hela kedjan kunnat observerats. 

 

Mätning gjord på 40 personal JA NEJ Ej relevant Vet ej 

1. Korrekt desinfektion av händer före. 33 7   

2. Korrekt desinfektion av händerna 
efter. 

40    

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

36 1 3  

4. Korrekt användning av 
engångsförkläde.    

31 2 7  

5. Korrekt arbetsdräkt 40    

6. Fri från ringar, klockor, armband 40    

7. Naglar korta, fria från nagellack och                                                            
konstgjort material 

40    

8. Kort eller uppsatt hår 40    

 

 

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 med handsprit uppsatta i 

samtliga lägenheter.  Personalen påminns regelbundet kring vikten av att följa Basala 

hygienrutinerna både skriftligt och muntligt. Alla vikarier får också information kring detta 

vid sin introduktion.   

 

Sammanställning gjord av: 

Johanna Ledin-Åberg 

Enhetschef Bysjötrand 

 



  2022-06-21 

 

 

INTERNKONTROLL GENOMFÖRANDEPLANER 

 

Bysjöstrand, Juni månad 2022.  

 
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 
under pågående pandemi men har återupptagits under våren. Information har inhämtats 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 2022-06-21 på 59 brukare som har ett verkställt beslut på särskilt 
boende.   

Av dessa 59 brukare har:  

• 59 brukare giltiga genomförandeplaner.  
 

• 31 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 
själva skriva under genomförandeplanen.  

 

 

Johanna Ledin-Åberg 

Enhetschef Bysjöstrand 



 

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 

1 (3) 

 

2022-08-31 
 

 

INTERNKONTROLL AV GENOMFÖRANDEPLANER, 
FÖRSTA HALVÅRET 2022 

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 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 våren 2022 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 57 genomförandeplaner. 
 
 
Resultat 

• 3 stycken genomförandeplaner ligger ”öppna”, dessa 3 är fortfarande ett 
arbetsmaterial och väntar på att God man ska godkänna och skriva 
under, vilket är en rimlig anledning.  
 

• Brukare, God man eller förvaltare har alltid deltagit i alla upprättande av 
de 57 genomförandeplanerna.  
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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, 
FÖRSTA HALVÅRET 2022 

 

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, 
FÖRSTA HALVÅRET 2022 

 
 
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.  
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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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INTERNKONTROLL I HEMTJÄNSTEN 2022-08-31 

• Stickprovskontroll av hygienrutiner genomfördes på femton 
personer  
Resultat: 15 av 15 godkända 
 

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

• Kontroll i verkställighet att insatserna överensstämmer med aktuella    
beslut. 
Resultat: Av 15 brukare hade samtliga aktuell verkställighet. 
Samtliga uppdrag var verkställd samma dag eller dagen efter 
uppdraget inkommit.  
 

 

Maria Björklund 
Enhetschef 
Hemtjänsten Ockelbo 
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2022-08-16 

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 2022 

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 boenden.  

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 2022 har totalt 80 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 två års arbete med Pandemin så har det återkommande satsat en 

hel del utbildningar och observationsstudier gällande basala hygienrutiner.  

Samtliga medarbetare inom Hemsjukvården är väldigt noggranna med sitt 

förhållningssätt gällande basala hygienrutiner och vid kontroller har det visat sig 

vara klanderfritt utifrån gällande föreskrifter och rekommendationer.   

Hemsjukvårdens medarbetare som är legitimerade/högskoleutbildade har klart 

bästa resultatet inom SN. 

 

Britt Aspgren MAS/Enhetschef Hemsjukvården   
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Socialnämnden 

 

ÄRENDE: INTERN KONTROLL JAN -JUNI IFO 2022 

 

Kontroll att barn och unga som är placerade i familjehem har haft samtal 
med socialsekreterare vid minst 4 tillfällen/år 

Bakgrund 

Intern kontroll för 2022 handlar om att genom kontroll se hur det ser ut 
inom enheten IFO barn o ungdom (BOU) gällande samtal med barn/unga 

med socialsekreterare vid minst 4 tillfällen/år. Barn ska ges möjlighet att 

vara delaktiga. Barn har rätt till relevant information, rätt att komma till tals 
och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. Samtalen behövs för att 
säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder och för att stärka och utveckla 
barnet. Innan varje placering skall barn och unga få information  

• Veta varför de bor i ett HVB eller familjehem. 

• Vara med när man planerar till exempel hur länge det är tänkt att 

du ska bo kvar och vart du ska flytta sen.   

• Veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta 

henne eller honom. Din socialsekreterare ansvarar för att hålla 

kontakt med dig, besöka dig och följa upp hur det går för dig. 

• Prata ensam med din socialsekreterare. 

• Säga vad du tycker och bli lyssnad på. 

• Inte utsättas för bestraffning.   

• Få veta vad som skrivs om dig. Du har rätt att fråga flera gånger 

om det är något du inte förstår eller vill veta mer om. 

• Om något är fel har du rätt att få din åsikt inskriven i din journal 

Barnets/den unges socialsekreterare är den som håller kontakt med 
barnet och dess föräldrar. Ambitionen är att socialsekreteraren ska träffa 
det placerade barnet minst fyra gånger per år. Socialsekreteraren är 
ansvarig för uppföljningar och beslut om umgängesbegränsningar i vissa 
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fall. Socialsekreteraren utreder och arbetar efter dokumentationssystemet 
BBIC – Barns behov i centrum. Socialnämnden är skyldig att noga följa 
hur det går för barnet under hela familjehemsplaceringen. Det är vanligt att 
kontakten mellan familjehemmet och socialtjänsten är intensivare i början 
av en placering för att sedan plana ut något. Som familjehem har man en 
familjehemssekreterare att vända sig till i stort och smått och som ger 
familjehemsföräldrarna löpande råd och stöd. Det är också viktigt att 
barnets socialsekreterare ser barnet i sin vardagsmiljö för att få en bild av 
samspelet. Uppföljningen ska omfatta besök och samtal och var 6.e 
månad ska barnets socialsekreterare lämna en skriftlig rapport till 
socialnämnden. 

Tillvägagångsätt  

Enhetschefen har granskat ett pågående ärende gällande placering hos 
ett konsulentstött familjehem. Granskningen har gjorts i 
verksamhetssystemet CGI Treserva för att göra en kontroll under första 
halvåret 2022  

Resultat 

Granskningen visar att för halvåret jan-juni 2022 har handläggaren i det 
aktuella ärendet följt processen och fastställda rutiner. Ärendet är 
anvisning av ensamkommande barn från migrationsverket. Först av allt så 
sker placering och utredning startar med anvisningen. Första samtalet har 
hållits efter två dagar. Besök i familjehemmet gjordes under första veckan 
av placeringen. Fem samtal med ungdomen har hållits under perioden 
oktober 2021 till och med juni 2022.  

Analys 

Efter granskningen så konstateras att det inte finns något att anmärka  

Förslag till beslut 

Att godkänna granskningen 

  

Nedzad Lujinovic 

Enhetschef 



 

 

 

 

 

Internkontroll moms SN 2201–2206 

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 2201–2206 fanns 1 fel (av 105 fakturor). Detta är nu rättat 
och momskompensation söks i efterskott. 

 

 

Ockelbo 22-06-30 

 

 

 

Gunilla Larsson 

Ekonom 
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2022-06-30 
 

 

INTERNKONTROLL AVTALSTROHET 

 

Nämnd:  Socialnämnden 

Period:  2201–2206 

Kontrollerade områden: Kontorsmaterial och drivmedel 

 

Kontorsmaterial 

Antal inköp/fakturor: 30 

Värde:  16 340 kr 

Enligt avtal:  100 % 

Utanför avtal: 0 

  

Drivmedel 

Antal inköp/fakturor:  40 

Värde:  459 596 kr 

Enligt avtal:  100 %  

Utanför avtal: 0 

 
 

 
 
Gunilla Larsson 
Ekonom 
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20220802 

Socialnämnden 

INTERNKONTROLL AV MÅL ENLIGT IBIC DELÅR, 
2022  

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 1–6. 

Kontrollmetod 
26 utredningar enligt SoL och LSS från 1 januari till 14 juni 2022 har granskats. 
Granskade utredningar är hemtjänstinsatser av omsorg och service såsom 
matdistribution, ledsagning, korttidsvistelse, trygghetstelefon, särskilt boende, 
boendestöd och kontaktperson enligt SoL. Insatser enligt LSS enligt 9 § 4 
kontaktperson, 9 § 9 bostad med särskild service 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  
Samtliga mål som granskats går att följa upp. Att formulera mål som personen vill 
uppnå kräver fortsatt övning, så att målen blir just individuella och specifika. Det 
framgår i samtliga utredningar att målen var accepterade av brukaren. 

I fem utredningar är datum för uppföljning ej korrekt angivna. Detta tros bero på 
att utredningarna är uppföljningar av tidigare utredning och att man där missat att 
ändra datum för uppföljning och att det gamla datumet för uppföljning ligger kvar.  

En utredning är en administrativ utredning gjord för att integrera befintligt ärende 
till IBIC-mall. Där har ej individuella mål angetts och därmed ej heller uppföljning 
av obefintliga mål.  

Johanna Stålberg Handläggarchef/Kvalitétsutvecklare 
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Datum 
2022-09-15 

Referens 
 

  

 
 Till 

Socialnämnden 

 

Drifts- och investeringsbudget 2023 samt års- och flerårsbudget 
2023 - 2025. 

 

Ärendet 
 
Nämnden ska fatta beslut om att godkänna förslaget till drifts- och 
investeringsbudget för år 2023 samt år och flerårsbudget för 2023 – 
2025. 
 
 
Förutsättning 
 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2023 – 2025.   
 

Fastställd budgetram    2022         2023         2024        2025 

Socialnämnden            155 067     158 456    161 625   164 858   
 
Ett förslag till budget 2023 har tagits fram på den tilldelade planen.               
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Inför de preliminära ramarna i våras presenterades ett budgetförslag 
med tillkommande områden/förändringar om 4 585 tkr. Efter analys 
av det aktuella läget har poster tillkommit varpå budgetläget kraftigt 
försämrats. Övergripande beror detta på det läge som uppkommit i 
världen med krig i vårt närområde, kraftig inflation och ökande 
energipriser. Vi ser också en kraftig höjning av PO – pålägget vilket 
driver upp personalkostnaderna. Höjningarna beror främst på ökade 
premier i det nya pensionsavtalet.  
 
Att täcka dessa kostnadsökningar inom befintlig ram skulle få 
omfattande konsekvenser för socialförvaltningens förmåga att uträtta 
sitt uppdrag. 

 

 

 



Ockelbo kommun 
Datum 

2022-09-14 
 

 
Sida 

2(5) 
 

 

 

Följande tillkommande kostnader uppskattas; 

- Ökade PO-påslag samt löneökningar  4 028 tkr 

- Ökade kostnader för drivmedel    300 tkr  

- Ökade kostnader för leasing     375 tkr 

- Ökade matkostnader      200 tkr 

- Ökade kostnader vaktmästeri     100 tkr 
 

                                                          Totalt 5 003 tkr 

Ökade el kostnader ligger ej medräknade. (tas övergripande) 
Ökade kostnader för hyresökning i och med ombyggnation av 
Sofies/hemsjukvården, övriga hyreshöjningar samt förmodade ökade 
IT kostnader är ännu ej fastställda. 

Förslag till beslut 

Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2023 samt år och 
flerårsbudget 2023 – 2025, med nedanstående förutsättningar, 
godkänns. 

 

1. I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva 
verksamhet i nuvarande omfattning, uppnå nämndens 
uppsatta mål samt bibehålla nuvarande kvalitet krävs ett extra 
påslag som motsvarar MINST skillnaden mellan ”uppräkning” 
av ram 2023, 3 389 tkr, och tillkommande kostnader enligt 
ovan, 5 003 tkr dvs ett absolut minimitillskott på 1 614 tkr. 
I det exemplet finns inget ekonomiskt utrymme för tex 
hyreshöjningar. 
 

2. I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva 
verksamhet i nuvarande omfattning, uppnå nämndens 
uppsatta mål samt för att öka kvaliteten, på kort och lång sikt 
inom förvaltningens samtliga delar, ser socialnämnden 
följande behov 4 585 tkr. (äskades i våras – se nedan) 
 

3. Beslut om mål flyttas till november nämnden. 
Orsaken är främst det osäkra budgetläget inför 2023. 
 

4. Förslag att samarbetet med AME skall fortsätta 2023. 
1 mnkr/år (personer som har försörjningsstöd men ej är 
berättigade till extratjänst)  
 

5. Förslag till höjning av avgifter/taxor. 
(se nedan under avgifter) 
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6. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på 
300 tkr för 2023. 
 

7. Det pågår en analys kring hur ett eventuellt höjt OB (helg OB) 
skulle komma att påverka förvaltningens ekonomi. OM beslut 
av höjning tas – behöver motsvarande summa påföras ram. 
 

8. En utredning angående införande om arbetsskor inom 
förvaltningens vård och omsorgsdelar. Kostnad 180 – 200 
tkr/årligen. 
För att det skall vara möjligt behöver motsvarande summa 
påföras ram. 

 

Ärendet ytterligare beskrivet; 

 
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 (togs upp våras) 
 
I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i 
nuvarande omfattning, uppnå nämndens uppsatta mål samt för att 
öka kvaliteten, på kort och lång sikt inom förvaltningens samtliga 
delar, ser socialnämnden följande behov. 
 
Tillkommande behov (belopp i tkr)       Budget 2023 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 785  
Kvalitetssamordnare Socialförvaltning 675 
Kvalitetsutvecklare IFO   600 
Sjuksköterska Hemsjukvård (HSV)  675 
Förstärkt handläggning   250 
Aktivitetssamordnare Särskilt boende (SÄBO) 500 
Öppenvårdsinsats i hemmet  500 
Nytt Trygghetslarm SÄBO  600 
 
 
       Summa   4 585 

 
* Respektive punkt finns närmare beskrivet i separat skrivelse till april nämnden 
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Avgifter 

När det gäller Socialnämndens taxekataloger föreslås följande 
förändring/uppräkningar; 
 

- Omvårdnadstaxan räknas upp enligt gällande 
prisbasbelopp/maxtaxa 8,7 % 

 

- Matavgift 
Matdistribution Hemtjänst, lunch, 
trygghetsboende/dagligverksamhet 
5 kr/portion  

- Kortidsvistelse vuxna SOL/LSS 
Mat 5 kr/dag  
Vårdavgift (endast SOL) 5 kr/dag 

- Hemsjukvård 
75 kr per påbörjad månad 

- Transport avliden 
600 kr 

- Hyreshöjningar för SÄBO, gruppbostad samt servicebostad 
Följer Ockelbogårdars höjning för 2023 – 1,95 % 

- Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 
Hyra 100 kr/månad 
Mat 100 kr/månad 

- Ny insats; 
GPS larm. 275 kr/mån. (samma taxa som trygghetstelefon) 

- Alkoholtaxan räknas upp enligt prisindex för kommunal 
verksamhet. (PKV) SKR anger i augusti riktmärket 5,8%. I 
Ockelbo kommun föreslås taxan höjas med 5% 

 

Investeringsbudget 

Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2023. 

 
Övrigt att beakta 
 
Övriga kostnadsdrivande aktiviteter/områden förvaltningen 
behöver förhålla sig till 2022 – 2023; 
 
- Ombyggnation Hemsjukvård 
- Utbyte av inventarier SÄBO 
- Fortsatt renovering socialtjänsten Uret (1/3 klart) 
- Nytt passersystem SÄBO 
 

 
Johan Callenmark 
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Socialchef 

Beslutet ska skickas till; 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

 

 

 
 
 

 



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2023

Flerårsbudget 2023-2025

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Driftsbudget 2021 2022 2023 2024 2025

Intäkter 13 240 -         11 396 -         11 500 -         11 500 -         

Kostnader 168 307        169 852        173 125        176 358        

Netto 150 852         155 067        158 456        161 625        164 858        

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Investeringsbudget 2021 2022 2023 2024 2025

Övergripande Socialnämnden -                  300               300               300               300               

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Personal 2021 2022 2023 2024 2025
Personalkostnad           107 624             108 169             112 197             115 001             117 876    

Antal årsarbetare             173,39               175,73               176,28               176,28               176,28    



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2023

Flerårsbudget 2023-2025

Driftsbudget
nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan

2021 2022 2023 2024

10 Nämndverksamhet 328           432               441               450            

31 Konsumentrådgivning 168           200               205               210            

35 Alkoholprövning 20 -            -                 -                 -              

71 Individ- och familjeomsorg 29 188      30 299          30 961          31 580       

72 Familjerådgivning 283           301               308               315            

77 Vård, behandling o service 120 905    123 835        126 541        129 070     

Summa 150 852    155 067        158 456        161 625     

Preliminär ram KF § 158 456        161 625     

Avvikelse -                 -              

1,02
Bokslut Budget Årsbudget Plan

Specifikation 2021 2022 2023 2024
710 Individ- o familjeomsorg 9 784        9 883            10 099          10 301       
711 Barn- o ungdomsvård 7 297        7 496            7 660            7 813         
712 Förebyggande verksamhet 11             25                 26                 26              
713 Insatser vuxna 5 545        6 810            6 959            7 098         
714 Ekonomiskt bistånd 6 551        6 085            6 218            6 342         

Summa 71 29 188      30 299          30 961          31 580       

771 Särskilda boendeformer 46 302      49 073          50 146          51 148       
772 Handläggarenheten 2 713        2 699            2 758            2 813         
773 Stöd i ordinärt boende 23 967      23 897          24 419          24 907       
774 Övrigt stöd äldreomsorg 275 -          230 -              235 -              240 -           
775 Övrigt stöd vård omsorg 2 552        3 010            3 076            3 137         
777 Hemsjukvård 12 822      12 719          12 997          13 257       
778 LSS 30 229      29 940          30 595          31 206       
779 Socialpsykiatri 2 595        2 726            2 786            2 842         

Summa 77 120 905    123 835        126 541        129 070     



OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2023

Flerårsbudget 2023-2025

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Verksamhet/projekt 2021 2022 2023 2024 2025

Övergripande Socialnämnden 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. 



 

 

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

2022-09-09 
Referens 

SOC 2022 XXXXXX 

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Taxekatalogen 2023 

Ärende 
 

Beslut om taxekatalogen för 2023. 

  

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 

8,7 % 

- Matavgift 

Matdistribution Hemtjänst, lunch trygghetsboende/dagligverksamhet 

5 kr/portion  

- Kortidsvistelse vuxna SOL/LSS 

Mat 5 kr/dag  

Vårdavgift (endast SOL) 5 kr/dag 

- Hemsjukvård 

75 kr per påbörjad månad 

- Transport avliden 

600 kr 

- Hyreshöjningar för SÄBO, gruppbostad samt servicebostad. Följer 

Ockelbogårdars höjning för 2023 – 1,95 % 

- Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 

Hyra 100 kr/månad 

Mat 100 kr/månad 

- Ny insats; 

GPS larm. 275 kr/mån. (samma taxa som trygghetstelefon) 
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- Alkoholtaxan räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet. 

(PKV) SKR anger i augusti riktmärket 5,8%. I Ockelbo kommun 

föreslås taxan höjas med 5% 

 

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

 

Delges 

 

 

 

 

 

 



    SOCIALNÄMNDEN TAXOR 2023

OMVÅRDNADSTAXA Gäller från 2023-01-01

Nivå
Antal timmar 

per månad

1  - 3 547

2 4 - 9 1 138

3 10 - 2 359

AVLÖSARSERVICE Gäller från  2023-01-01

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

TRYGGHETSTELEFON Gäller från 2023-01-01

Avgift för trygghetstelefon 275   kronor/månad

Avgift för GPS larm 275   kronor/månad Ingår ej i omvårdnadstaxan i nivå 3

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

MATAVGIFT Gäller från 2023-01-01

Matdistribution Hemtjänst 70   kronor/portion

Lunch Trygghetsboende 70   kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet 55   kronor/portion

KORTTIDSVISTELSE VUXNA SOL / LSS Gäller från 2023-01-01

Mat 120   kronor/dag höjer med 5 kr

Vårdavgift (endast SoL) 115   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 2023-01-01

375 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 1 000 kronor Gäller från 2023-01-01

samt inskrivna i Hemsjukvården.

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Gäller från 2023-01-01

Hyra

Lägenhet kvm 2023

26 4 621

29 4 952

32 5 282

41 6 271

48 7 040

58,5 8 193

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

Omvårdnad 2 359 kronor/månad* Gäller från 2023-01-01

* maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan.

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

Madrass valfritt 50 kronor/månad

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 2023-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen

Kvm 2023

34,5 5 395

38,0 5 709

SERVICEBOSTAD

Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad

Kvm 2023

46,3 5 512

Gäller från 2023-01-01

Hyra 3 900   kronor/månad

Mat 3 600   kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS Gäller från 2021-01-01

Mat Per tillfälle 80   kronor

FAMILJERÅDGIVNING Gäller från 1995-01-01

Avgift familjerådgivning 100   kronor/besök

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-07 

Referens 
  

  

 

 Till 
Socialnämnden 

 

Svar till revisorerna gällande ”Grundläggande granskning av 
styrelser och nämnder 2021” – socialnämnden 
 
Ärendet 
 
Svar till revisorerna gällande ”Grundläggande granskning av styrelser och 
nämnder 2021” – socialnämnden. 
 

Förslag till beslut 

 
Godkänna föreslagna åtgärder kopplat till revisionsfråga/förbättringsområde. 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska 
granska alla styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska 
förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, 
lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive nämnd 
bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En 
bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och 
utvecklas på avsett sätt. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge 
kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
            

Beslutsunderlag 
 

- Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021. PwC 
dokument. Bifogat 

- Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021. Missiv 
från revisorerna. Bifogat 
 

Åtgärder för förbättringsområden kopplat till 
revisionsfråga/förbättringsområde; 

1. Verksamhetsplan 
En verksamhetsplan för 2023 kommer att tas fram, gemensamt upplägg 
för verksamhetsplanens utformning för samtliga nämnder. 
 

4. Rapportering och åtgärder 
a) 
Socialnämnden har ett årshjul som inte PwC tagit del av. Detta årshjul, 
med direktiv/instruktioner för rapportering till nämnden, kommer att ses 



Ockelbo kommun 
Datum 

2022-09-07 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

över och förtydligas vid behov. Utöver detta pågår ett arbete inom 
socialförvaltningen att ta fram separata årshjul för alla delar/avdelningar 
inom socialförvaltningen inklusive ledningsgruppen. Detta arbete 
kommer att slutföras under senare delen av 2022. 

c) 
Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat samt internkontroll 
förtydligas med tillägg av kommentarer och eventuella åtgärder som 
kommer att vidtas. Dessa skall framgå i nämndens protokoll för 
spårbarhet. Måluppföljning skall fungera som styrsignaler där avvikelser 
efterföljs av åtgärd. 
 

5. Måluppfyllelse 
a) 
Ett mål har vi inte hunnit med pga. av focus på covidrelaterade 
aktiviteter. 
Ett mål avser sänkning av sjuktalet där utfallet ökat. Detta beror på 
anvisningar/rekommendationer från smittskydd/folkhälsomyndigheten att 
stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom samt andra 
smittskyddsrelaterade åtgärder. 
Ett mål beror på att övergripande styrdokument inte är färdigställt inom 
kommunstyrelsen (HR). 
 

7. Rapportering 
d) 
Redovisning och uppföljning för nämndens samtliga mätbara mål 
kommer att förtydligas och vara med i samband med planerade 
uppföljningar under året.  
Det skall tydligt framgå om bedömningen avser utfall per delår eller 
prognos för helår. 

Analys samt planerade eller vidtagna åtgärder kommer att förtydligas 
och vara med i samband med planerade uppföljningar under året. (se 
även 4c) 
 

8. Åtgärder 
a) 
Rapportering av måluppfyllelse, utfall och resultat förtydligas med tillägg 
av kommentarer och eventuella åtgärder som kommer att vidtas samt 
att detta framgår i nämndens protokoll för spårbarhet. Det skall tydligt 
framgå vad som skall göras, när och av vem. (se även 4c samt 7d 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 

 
 

Beslutet ska skickas till; 
Revisorerna Ockelbo kommun 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
 



Grundläggande granskning 
av styrelse och nämnder 
2021

Ockelbo kommun

Mars 2022

Cecilia Axelsson

Erika Brolin

Linn Bergman



Sammanfattning 
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde KS SN UKN

Ändamålsenlighet
Gul Gul Gul

Ekonomiskt tillfredsställande Grön Grön Grön

Intern kontroll
Gul Gul Gul

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildnings- och 

kulturnämnden: 

• Vid redovisning av anmärkningar rörande uppfyllelse av verksamhetsmål bör styrelsen och respektive nämnd vid behov 

vidta tydliga åtgärder. Beslut om vidtagna åtgärder eller andra beslut som avser uppfyllelse av verksamhetsmål behöver 

framgå av protokoll från styrelsens och nämndernas sammanträden.

• Styrelsen och respektive nämnd bör se över om behov finns att upprätta en verksamhetsplan/nämndsplan för sin 

verksamhet.

• Styrelsen och respektive nämnd bör upprätta och fastställa direktiv eller instruktion för rapportering som ger vägledning hur

rapportering mellan verksamhet och den enskilda nämnden ska vara utformad. En sådan instruktion bör beskriva frekvens, 

innehåll mm för rapportering.



Inledning
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Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 

föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och 

rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att 

verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande 

övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder

2. Måluppfyllelse för verksamheten.

3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 

förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). Granskningen omfattar även

ytterligare ett tilläggsområde:

1. Kontroll och åtgärder

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och 

budget 2021.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se 

“syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

5

Inledning
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 

ändamålsenligt sätt under år 2021. Vi har dock noterat att fyra 

mål saknas i styrelsens verksamhetsberättelse varvid någon 

uppföljning av måluppfyllelsen för dessa mål inte är möjlig att 

göra.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: + 2,4 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har 

delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i 

styrelsens kontroll och vidtagande av åtgärder för att nå mål för 

verksamheten. Vi ser att styrelsen har ett utvecklingsområde 

kopplat till att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten. 

Styrelsen har även ett utvecklingsområde kopplat till framtagande 

av rapporteringsinstruktion och plan för sin verksamhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 

verksamhet?

Röd Styrelsen har inte antagit någon plan för sin 

verksamhet för år 2021. 

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Förvaltningsbudget för styrelsen antas 2020-12-

15. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 

verksamhet?

Grön Med utgångspunkt i övergripande målområden 

har styrelsen formulerat mål för 2021. 

b) Finns mål formulerade för styrelsens 

ekonomi?

Grön Antagen budget betraktas som mål för ekonomin. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Målen är i allt väsentligt uppföljningsbara. Vi 

noterar dock att ingångsvärde saknas för samtliga 

mål där mätbarheten innebär att något ska 

öka/minska. 

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/instruktion för 

rapportering till nämnden?

Röd Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat 

men ej tagit del av direktiv/instruktion för 

rapportering. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Gul I delårsrapporten framgår styrelsens ekonomiska 

resultat för perioden samt prognos för helåret. 

Ekonomisk uppföljning görs även månadsvis i 

form av budgetuppföljning och årsprognos. 

Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport där 

måluppfyllelse för vissa mål bedöms och 

kommenteras. Flera mål saknar bedömning vid 

delårsrapporteringen och har endast en 

kommentar om att de är påbörjade vilket gör att 

det inte går att utläsa om målen förväntas nås 

under året.
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Granskningsiakttagelser

4. Rapportering och 

åtgärder

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Röd I måluppfyllelsebedömningen per delår bedöms 

ett mål som ej uppfyllt men det redogörs inte för 

vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för 

att målet ska nås eller varför det inte bedöms vara 

uppfyllt. Flera mål saknar bedömning vid 

delårsrapporteringen och har bara en kommentar 

om att de är påbörjade. Det går således inte att 

bedöma om åtgärder behöver vidtas för att nå 

målen. 

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Grön Vid kommunstyrelsens delårsbokslut redovisas en 

negativ årsprognos om 2,7 mnkr. Av protokoll från 

sammanträdet 2021-09-28 framgår att styrelsen 

beslutar att uppdra förvaltningen att till 

kommunstyrelsen i oktober redovisa en 

handlingsplan för att komma tillrätta med 

prognostiserat underskott. 

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Gul Styrelsen bedömer fem mål som uppfyllda och tre 

mål anges som påbörjade. Vi noterar att inte alla 

mål för 2021 följs upp i verksamhetsberättelsen.  

Fyra mål saknas i verksamhetsberättelsen, 

jämfört med de som formulerats för året.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 2,4 

mnkr jämfört med budget för 2021.
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Direktiv för 

rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv? E/T Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men 

ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande? E/T Ej tillämplig, se 6a ovan.

7. Rapportering a) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller verksamhet?

Gul Styrelsen får information från verksamheten vid 

samtliga sammanträden under 2021 i form av 

stående informationspunkt på dagordningen. 

Verksamhetsmålen följs upp vid delårsrapportering 

per augusti men flera mål saknar bedömning och 

har endast en kommentar om att de är påbörjade. 

Vi noterar att samtliga mål för 2021 inte följs upp vid 

årsbokslut. 

b) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller ekonomi?

Grön Styrelsen tar del av ekonomisk uppföljning för både 

den egna verksamheten och för nämnderna vid 

samtliga sammanträden under året. Den 

ekonomiska uppföljningen omfattar periodens 

resultat i jämförelse med budget, årsprognos och 

kommentarer kring de områden som avviker från 

budget. Vid delårsredovisning görs drifts- och 

investeringsredovisning. 

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer 

och kvalitet för att kontrollera verksamhet och 

ekonomi?

Grön Mätetal används utifrån måttsatta målnivåer vid 

redovisning av måluppfyllelse i delårsrapporten. 

Vissa mål mäts endast på helårsbasis. Styrelsen tar 

löpande del av ekonomisk uppföljning i form av 

budgetuppföljning, årsprognos och avvikelse 

årsprognos.
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

8. Åtgärder a) Preciserar nämnden vid behov vad som 

ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd I måluppfyllelsebedömningen per delår bedöms ett 

mål som ej uppfyllt men det redogörs inte för vilka 

eventuella åtgärder som behöver vidtas för att målet 

ska nås. Flera mål saknar bedömning vid 

delårsrapporteringen och har bara en kommentar 

om att de är påbörjade, det går således inte att 

bedöma om åtgärder behöver vidtas för att nå 

måluppfyllelse. 

b) Säkerställer nämnden att åtgärder 

genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T Ej tillämplig, se 6a. 

7. Rapportering d) Fokuserar rapportering på analys av 

måluppfyllelse och resultat?

Gul Rapportering av styrelsens ekonomiska resultat 

samt prognos för helåret sker regelbundet under 

året genom ekonomisk uppföljning och 

delårsrapport. I dessa finns även kommentarer till 

utfall. I delårsrapport per augusti redogörs för 

respektive mål men flera av målen saknar 

bedömning och har endast en kommentar om att de 

är påbörjade. Det gör att det inte går att utläsa om 

målen förväntas nås under året. 

Måluppfyllelsebedömning saknas för fyra mål vid 

årsredovisning. 



Socialnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 

ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: + 408 tkr. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 

delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i 

nämndens kontroll och vidtagande av åtgärder för att nå mål för 

verksamheten. Vi ser att nämnden har ett utvecklingsområde 

kopplat till att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten. 

Nämnden har även ett utvecklingsområde kopplat till framtagande 

av rapporteringsinstruktion och plan för sin verksamhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Röd Nämnden har för 2021 tagit fram mätbara mål 

men utöver det  inte antagit någon plan för sin 

verksamhet 2021. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Förvaltningsbudget för år 2021 godkänns 2020-

12-17.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Beslut om verksamhetsmål för 2021 tas 2020-12-

03. Vi noterar att målen och mätetalen i 

dokumentet för 2021 inte har uppdaterats sedan 

föregående år och är identiska med målen för 

2020. Vid uppföljning med verksamheten anges 

det bero på att nämnden beslutat om fortsatt 

arbete med fastställda målen 2020 då målen inte 

blev prioriterade under 2020 till följd av pandemin.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Mål på nämndnivå omfattar inte ekonomi. 

Däremot finns en beslutad förvaltningsbudget 

som utgör en form av mål i och med att denna ska 

följas.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Målen bedöms i allt väsentligt vara 

uppföljningsbara. Mätetal och målvärden för 

utvärdering anges för samtliga mål.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Röd Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat 

men ej tagit del av direktiv/instruktion för 

rapportering.
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4. Rapportering och 

åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön I delårsrapporten framgår nämndens ekonomiska 

resultat för perioden samt prognos för helåret. 

Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport. 

Det framgår dock inte tydligt om bedömningen av 

målen avser utfallet per delår eller prognosen för 

helår.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Röd I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 

vidtagna åtgärder för de mål som bedöms vara 

delvis eller ej uppfyllda. I protokoll från nämndens 

sammanträden saknas spårbarhet till eventuella 

vidtagna åtgärder för att nå målen. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Grön Nämnden prognostiserar under året ett 

ekonomiskt resultat som är inom tilldelad 

budgetram.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Nämnden bedömer sex mål som uppfyllda och tre 

som ej uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Socialnämnden redovisar ett budgetöverskott om 

408 tkr jämfört med budget för 2021.

Granskningsiakttagelser
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Direktiv för 

rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv? E/T Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men 

ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande? E/T Ej tillämpligt, se 6a ovan.

7. Rapportering a) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller verksamhet?

Grön Vid nämndens sammanträden finns en 

informationspunkt där nämnden tar del av 

verksamhetsinformation. Uppföljning av 

verksamhetsmål genomförs vid delårsrapporten per 

augusti samt vid årsbokslut. 

b) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller ekonomi?

Grön Nämnden tar del av budgetuppföljning vid samtliga 

sammanträden under året. Uppföljningarna 

redovisar periodens resultat i jämförelse med 

budget, helårsprognos samt kommentarer till de 

poster som avviker från budget. 

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer 

och kvalitet för att kontrollera verksamhet och 

ekonomi?

Grön Samtliga mål för nämnden är tydligt mätbara och 

bedöms vara uppföljningsbara. Ekonomin följs 

månadsvis genom budgetuppföljning och 

helårsprognoser. 

d) Fokuserar rapportering på analys av 

måluppfyllelse och resultat?

Gul Den ekonomiska rapporteringen innehåller resultat, 

prognos, analys inför framtiden och kommentarer till 

det ekonomiska utfallet för respektive 

verksamhetsområde. Måluppfyllelsebedömning sker 

i delårsrapport. Det framgår dock inte tydligt om 

bedömningen av målen avser utfallet per delår eller 

prognosen för helår. För de mål som inte bedöms 

vara uppfyllda saknas information om planerade 

eller vidtagna åtgärder för att nå målen. 
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

8. Åtgärder a) Preciserar nämnden vid behov vad som 

ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 

vidtagna åtgärder för de mål som bedöms vara 

delvis eller ej uppfyllda. I protokoll från nämndens 

sammanträden saknas spårbarhet till eventuella 

vidtagna åtgärder för att nå målen. 

b) Säkerställer nämnden att åtgärder 

genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T Av protokollen kan vi inte utläsa att nämnden 

lämnat några direktiv om åtgärder under 2021. 



Utbildnings- och kulturnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 

ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: +461 tkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7a-d, 8a-b

Gul Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 

delvis varit tillräcklig under år 2021. Vi har noterat brister i 

nämndens uppföljning, kontroll och vidtagande av åtgärder för att 

nå mål för verksamheten. Vi ser att nämnden har ett 

utvecklingsområde kopplat till löpande uppföljning och bedömning 

av fastställda mål samt till att vidta åtgärder för att nå mål för 

verksamheten. Nämnden har även ett utvecklingsområde kopplat 

till framtagande av rapporteringsinstruktion och plan för sin 

verksamhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Röd Nämnden har för 2021 tagit fram mätbara mål 

men utöver det inte antagit någon plan för sin 

verksamhet 2021. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Förvaltningsbudget för år 2021 godkänns 2020-

12-16.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Beslut om mål för 2021 tas 2021-03-17.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Mål på nämndnivå omfattar inte ekonomi. 

Däremot finns en beslutad förvaltningsbudget 

som utgör en form av mål i och med att denna ska 

följas. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Målen är i allt väsentligt uppföljningsbara och har 

indikatorer och på förhand definierade målnivåer 

för hur målen ska mätas/bedömas. 

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/instruktion för 

rapportering till nämnden?

Röd Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat 

men ej tagit del av direktiv/instruktion för 

rapportering.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Gul I delårsrapporten framgår nämndens totala 

resultat för perioden samt prognos för helåret. 

Kommentarer till det ekonomiska utfallet lämnas 

för respektive verksamhetsområde.

Måluppfyllelsebedömning sker i delårsrapport 

men vi noterar att uppföljning inte görs av 

samtliga mål. I delårsrapporten går det inte att 

tydligt följa redovisningen eller få en överblick av 

måluppfyllelsen, redovisning kring om målen 

bedöms vara uppfyllda eller ej görs inte. 
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Granskningsiakttagelser

4. Rapportering och 

åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Röd I delårsrapporten redogörs i begränsad 

utsträckning för utmaningar som berör de 

verksamhetsmässiga målen. I 

måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 

särskilda kommentarer till utfall och i protokoll från 

nämndens sammanträden saknas spårbarhet till 

eventuella vidtagna åtgärder för att nå målen. Vid 

delåret görs ingen tydlig bedömning om målen 

förväntas nås under 2021 och för vissa mål 

saknas redovisning helt.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Gul Vid majoriteten av de ekonomiska uppföljningarna 

under 2021 är helårsprognosen för nämnden ett 

underskott jämfört med budget. Vid 

delårsrapporten per augusti är årsprognosen ett 

resultat om -2 200 tkr. I protokoll från nämndens 

sammanträden saknas spårbarhet till nämndens 

ställningstagande till rapporterat ekonomiskt 

resultat och eventuella vidtagna åtgärder för att 

nå en budget i balans.

Bedömningen av revisionsfrågan blir delvis mot 

bakgrund av att uppsatta mål för ekonomin nås 

för helåret.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Måluppfyllelsebedömning för helåret saknas i 

nämndens verksamhetsberättelse men hanteras 

separat vid nämndens sammanträde 2021-03-16. 

Nämnden bedömer ett mål som uppfyllt, sex mål 

som delvis uppfyllda och tre mål som ej uppfyllda. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar ett överskott om 461 tkr 

jämfört med budget för 2021. 
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Direktiv för 

rapportering

a) Sker rapportering i enlighet med direktiv? E/T Vi har inom ramen för granskningen efterfrågat men 

ej tagit del av direktiv/instruktion för rapportering.

b) Är nämndens direktiv heltäckande? E/T Ej tillämpligt, se 6a ovan.

7. Rapportering a) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller verksamhet?

Gul Nämnden tar del av verksamhetsinformation vid 

samtliga sammanträden under 2021. Uppföljning av 

verksamhetsområdena görs även vid 

delårsrapporten genom presentation av viktiga 

händelser under perioden och redovisning av 

måluppfyllelse. Redovisning och uppföljning görs 

dock inte för samtliga av nämndens mätbara mål. 

b) Är rapportering till nämnden heltäckande 

vad gäller ekonomi?

Grön Nämnden tar del av budgetuppföljning vid samtliga 

sammanträden under året. Uppföljningarna 

redovisar periodens resultat i jämförelse med 

budget, helårsprognos samt kommentarer till de 

olika verksamhetsområdena. 

c) Används mätetal för ekonomi, prestationer 

och kvalitet för att kontrollera verksamhet och 

ekonomi?

Gul Ekonomin följs månadsvis genom budgetuppföljning 

och helårsprognoser. Målen är i allt väsentligt 

uppföljningsbara, men det genomförs inte någon 

uppföljning av samtliga indikatorer under året.   
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Tilläggstjänst: Kontroll och åtgärder

7. Rapportering d) Fokuserar rapportering på analys av 

måluppfyllelse och resultat?

Gul Den ekonomiska rapporteringen innehåller resultat, 

prognos, analys inför framtiden och kommentarer till 

det ekonomiska utfallet för respektive 

verksamhetsområde. Måluppfyllelsebedömning sker 

i delårsrapport. Det framgår dock ingen analys av 

resultaten gällande måluppfyllelsen och samtliga 

mål följs inte upp i samband med 

delårsrapporteringen. För de mål som bedöms inte 

vara uppfyllda saknas information om planerade 

eller vidtagna åtgärder för att nå målen. 

Rapportering av måluppfyllelse saknas i den 

verksamhetsberättelse som antagits av nämnden. 

8. Åtgärder a) Preciserar nämnden vid behov vad som 

ska göras, när det ska göras och av vem?

Röd I måluppfyllelsebedömning per delår framgår inga 

särskilda kommentarer till utfall och i protokoll från 

nämndens sammanträden saknas spårbarhet till 

eventuella vidtagna åtgärder för att nå både 

ekonomiska mål och verksamhetsmål.

b) Säkerställer nämnden att åtgärder 

genomförs enligt lämnade direktiv?

E/T Av protokollen kan vi inte se att nämnden lämnat 

några direktiv om åtgärder under 2021. 



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst

Revisionsfråga KS SN UKN

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Röd Röd Röd

Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön Grön Grön

Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön

Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön

Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Grön Grön

Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden? Röd Röd Röd

Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Gul Grön Gul

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Röd Röd Röd

Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Grön Gul

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul Gul

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön Grön
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Sammanställning revisionsfrågor, tilläggstjänst kontroll och 
åtgärder

Revisionsfråga KS SN UKN

Sker rapportering i enlighet med direktiv? ET ET ET

Är nämndens direktiv heltäckande? ET ET ET

Är rapportering till nämnden heltäckande vad gäller verksamhet? Grön Grön Gul

Är rapportering till nämnden heltäckande vad gäller ekonomi? Grön Grön Grön

Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet för att kontrollera verksamhet 

och ekonomi?

Grön Grön Gul

Fokuserar rapportering på analys av måluppfyllelse och resultat? Gul Gul Gul

Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem? Röd Röd Röd

Säkerställer nämnden att åtgärder genomförs enligt lämnade direktiv? ET ET ET





 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-09-12 
Referens 

SOC 2022/00338  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Rapporter/Information/Övriga frågor 

 

• Information – Pågående demensarbete Liselott Kling 

• Information – Tillsyn IVO   Johan Callenmark 

(Inspektionen för vård och omsorg) 

• Information - Covid-19  Johan Callenmark  

• Rapportering – Ej verkställda beslut  Johan Callenmark 

kvartal 2 2022      

• Information – Erbjudande av fast  Johan Callenmark 

omsorgskontakt inom hemtjänst                    

•                  

                         

                          

 



 

 

 
 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-09-21 
Referens 

SOC 2022/00358  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Sekretessärende 

Ärendet avser enskild person och är därmed undantagen enligt OSL 

(Offentlighets- och sekretesslag 2009:400) 26 kap 1 § Socialtjänst.                    

                         

                          

 


