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Plats och tid Kommunhuset, Stora Vänortsrummet, torsdagen den 22 september 2022  
kl 09:00-12:30 

Beslutande Ledamöter 

Anna Engblom (S), ordförande 
Birgitta Åstrand (C), vice ordförande 
Anders Öquist (S) 
Kerstin Hellberg (S) 
Jamill Barikzey (S) 
Lena Lundqvist (SD) ersättare för Liz Zachariasson (SD) § 29, 30, 38 
punkt 1 
Liz Zachariasson (SD) § 31-38 punkt 2-6, deltar inte § 39 utifrån   
anmälan av jäv 
Mats Söderlund (SD) deltar inte § 39 utifrån anmälan av jäv 
Jörgen Alkberg (S) ersättare för Mats Söderlund (SD) § 39  
Bo Stenbeck (M) 
Madelene Håkansson (MP) 

 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

 

Jörgen Alkberg (S) § 29-38 
Lena Lundqvist (SD) § 31-38 punkt 2-6, deltar inte § 39 utifrån anmälan 
av jäv 
Jonny Lindblom (SD) deltar inte § 39 utifrån anmälan av jäv 
 

 

Övriga närvarande Johan Callenmark, förvaltningschef 
Annica Sjödin, nämndsekreterare 
Gunilla Larsson, ekonom § 29-38 
Liselott Kling, projektledare § 38 punkt 1 
Sofia Lindstrand, bitr. enhetschef/socialsekreterare § 39 
Linnéa Björkqvist, socialsekreterare § 39 
 

 

Justerare Madelene Håkansson (MP) 

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-09-23  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 29-39 
 Sjödin, Annica  

 Ordförande 

  

 Anna Engblom  

 Justerare 

  

 Madelene Håkansson (MP)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-23 Datum då anslaget tas ned 2022-10-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Sjödin, Annica  
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§ 29 Dnr 2022/00325  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Madelene Håkansson (MP) att justera dagens protokoll.                      
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§ 30 Dnr 2022/00326  

Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

• Fråga avseende städrutiner hemtjänsten.                    
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§ 31 Dnr 2022/00327  

Redovisning av delegationsbeslut-  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 

Socialnämndens 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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§ 32 Dnr 2022/00328  

Redovisning av meddelanden 

Socialnämndens 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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§ 33 Dnr 2022/00348  

Socialnämndens delårsbokslut 220831 samt 
måluppfyllelse 

Socialnämndens beslut 

Delårsbokslutet godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommuns nämnder ska enligt beslut en gång per år upprätta ett 

delårsbokslut. Delårsbokslutet genomförs avseende den 31 augusti 2022. 

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 redovisar per 31/8 ett överskott om 1 278 tkr. 

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2022-09-21. 

 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD), Jörgen Alkberg (S), Lena 

Lundqvist (SD), Anders Öquist (S), Madelene Håkansson (MP), Birgitta 

Åstrand (C) 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 34 Dnr 2022/00329  

Internkontroll första halvåret 2022 

Socialnämndens beslut 

Godkänna internkontrollen för första halvåret 2022. 

Ärendebeskrivning 

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 

Internkontroller är gjorda av samtliga internkontrollmål enligt 

internkontrollplanen.                            

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2022-09-03. 

 

Inlägg 

Birgitta Åstrand (C) 

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga enhetschefer inom Socialförvaltningen 
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§ 35 Dnr 2022/00349  

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

Socialnämndens 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 Socialnämndens sammanträde i november.        

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.     

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. 
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Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ska fatta beslut om att godkänna förslaget till drifts- och 

investeringsbudget för år 2023 samt år och flerårsbudget för 2023 – 2025. 

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. Man 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. 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2022-09-15. 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD) 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 36 Dnr 2022/00337  

Taxekatalogen 2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 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) 

- Alkoholtaxan räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet. 

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

taxan höjas med 5% 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden skall varje år fatta beslut om taxekatalogen för näst 

kommande år. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2022-09-09. 

 

Inlägg 

Jörgen Alkberg (S), Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD), Birgitta 

Åstrand (C), Kerstin Hellberg (S) 
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§ 37 Dnr 2022/00333  

Svar till revisorerna gällande "Grundläggande 
granskning av styrelser och nämnder 2021" - 
Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Godkänna föreslagna åtgärder kopplat till revisionsfråga/förbättringsområde. 

 

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 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). 
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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) 

 

Ärendebeskrivning 

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 

Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2022-09-07. 

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

- Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021. Missiv från 

revisorerna. 
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Beslutet ska skickas till 

Revisorerna Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktige 
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§ 38 Dnr 2022/00338  

Rapporter/Information/Övriga frågor 

Socialnämndens beslut 

1. Information – Pågående demensarbete Liselott Kling 

2. Information – Tillsyn IVO  Johan Callenmark 

   (Inspektionen för vård och omsorg) 

3. Information - Covid-19   Johan Callenmark  

4. Rapportering – Ej verkställda beslut  Johan Callenmark 

    kvartal 2, 2022     

5. Information – Erbjudande av fast  Johan Callenmark 

     omsorgskontakt inom hemtjänst     

6. Städrutiner hemtjänsten     Johan Callenmark             
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§ 39 Dnr 2022/00358  

Sekretessbelagt ärende 

Ärendet avser enskild person och är därmed undantagen enligt OSL 

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

 

                         

 

                          

 

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Undertecknat av följande personer

Annica Sjödin
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-09-23 19:39:51
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Anna Katarina
Engblom
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-09-23 16:20:24
Transaktionsidentitet: 321E667A20E66791E420CAC084CAF9B04D60943DF0

MADELENE
HÅKANSSON
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-09-26 11:04:56
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Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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