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Socialnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: torsdag 16 maj 2019 kl. 13:00 

 

Utses att justera:  

Ärende         Föredragande  

1.  Fastställande av dagordning                                                                 
 

  

2.  Redovisning av meddelanden                                                                                                             
 

        Johan Callenmark  

3.  Ekonomisk uppföljning januari-april 2019 
 

        Johanna Sandelin Eriksson  

4.  Ansökan om bidrag från Brottsofferjouren 
 

         Nedzad Lujinovic  

5.  Ansökan om bidrag från BRIS 2019  
(Barnens rätt i samhället) 
 

         Johan Callenmark  

6.  Risk och sårbarhetsanalys Socialförvaltningen 
 

         Johan Callenmark  

7.  Konsekvenser utifrån fastställda ramar i 
flerårsbudget 2020-2022 
 

         Johan Callenmark  
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Ärende         Föredragande  

8.  Rapporter/Information/Övriga frågor 
 

 Presentation/ Information   
- Hemsjukvård    
- Patientsäkerhetsberättelse för  
  vårdgivare 2018 
- Fördjupad läkemedelsgenomgångar 
 

 Information    
– Lag med särskilda bestämmelser om  
   vård av unga (LVU) 
- Lag om vård av missbrukare   
  i vissa fall (LVM) 
 

 Information - Digitaliseringsplan  
     

 Rapportering – ej verkställda beslut  
kvartal 1, 2019  
 

 Information – Rekvirering av   
stimulansbidrag             
   

 Genomgång av Socialnämndens  
arbetsutskotts protokoll 2019-03-14,  
 2019-04-04, 2019-05-02  
 

 Återrapportering från sammanträden: 
- KPTR (Kommunala pensionär och   
tillgänglighetsrådet) 190321 
- Etiska rådet 190314 
- FolkhälsaBRÅ 190425 
  

 Information - Målarbete Socialnämnden
    
 

 
 

         
         
        Britt Aspgren 
 
 
 
 
 
 
        Nedzad Lujinovic 
 
        Anna-Maria Berglund 
 
 
        Eira Hallberg 
 
        Johan Callenmark 
 
 
        Johanna Sandelin Eriksson 
 
 
        Johan Callenmark 
 
 
 
 
        Jamill Barikzey 
 
        Anna Engblom 
        Jörgen Alkberg 
 
        Anna Engblom 
        Johan Callenmark 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anna Engblom 
ordförande 
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 Socialnämnden 

 

Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       

 

 

                         

 

                          

 

 



 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-03 
Referens 

SOC 2019/00117  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.    

                    

Domar, beslut samt underrättelse 

Kammarrätten i Sundsvall          Beslut Mål nr 431-19 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 5414-18 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 4210-18 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 5629-18 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 4422-18 

Förvaltningsrätten i Falun   Beslut Mål nr 398-19 

Förvaltningsrätten i Falun   Beslut Mål nr 1472-19 

Gävle Tingsrätt Rättelse Dom Mål nr 

T1834-18 

Gävle Tingsrätt   Dom Mål nr T3799-18 

Gävle Tingsrätt   Dom mål nr T475-19 

Gävle Tingsrätt   Dom mål nr T1673-18 

Gävle Tingsrätt   Dom mål nr T476-19 

Gävle Tingsrätt Underrättelse Mål nr 

T760-19 
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 Socialnämnden 

 

Ekonomisk uppföljning januari-april 2019 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning januari-april 2019. 

Handling lämnas vid sammanträdet.                         

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Johanna Sandelin Erikssons prognos.                          

 

 

Johanna Sandelin Eriksson 

Ekonom  

 



 

 

 
 
 
Lujinovic, Nedzad, 0297-553 99 
nedzad.lujinovic@ockelbo.se 
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 Socialnämnden 

 

Ansökan om bidrag från Brottsofferjouren 

Förslag till beslut 

Bevilja bidrag till Brottsofferjouren med 6 000 kr. enligt tidigare avtal och 

upprätta nytt avtal.                     

 

Sammanfattning av ärendet 

Brottsofferjouren (BOJ) Gästrike Västra omfattar Sandviken, Hofors och 

Ockelbo kommun. Verksamheten består i att hjälpa och stödja personer som 

råkat ut för brott. BOJ samarbetar med polisen, organisationer och föreningar 

som kommer i kontakt med brottsutsatta personer. BOJ är representerade i 

Brottsofferjourernas regionförbund Gävleborg och deltar på årsmöten och 

sammanträden. Antalet hjälpsökande varierar och för Ockelbos del är det ca 

10 personer som får stöd från BOJ. Bidraget skall täcka en del administrativa 

uppgifter samt resor till och från Ockelbo.                      

 

Beslutsunderlag 

BOJ bifogade gamla avtalet samt Socialnämndens beslut och 

verksamhetsberättelse som bland annat styrker antalet sökande.                          

 

Ärendet 

Socialnämnden har lagstadgad ansvar för Brottsoffer som regleras i 

Socialtjänstlagen 5 kap. 11 §  Till socialnämndens uppgifter hör att verka för 

att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 

Brottsofferjouren har inte erhållit bidrag från Ockelbo kommun. 

 

Lujinovic, Nedzad 

Enhetschef Individ och familjeomsorg 

  

https://lagen.nu/2001:453#K5P11S1
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Beslutet ska skickas till 

Anna Lena Wannberg 

Brottsofferjouren Gästrike Västra 

Jansasgatan 6 811 39 Sandviken 

 



 

 

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

 

Ansökan om bidrag från BRIS 2019 
(Barnens rätt i samhället) 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar ett bidrag om 10 kronor per barn för 2019, totalt 

10 700 kronor. Kostnaden får belasta kontot ” Förebyggande arbete”.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

BRIS har inkommit med en ansökan om ett verksamhetsbidrag för sin 

stödverksamhet 2019.                         

                          

Ärendet 

Socialnämnden har under många år stöttat BRIS. För 2019 ansöker BRIS om 

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

bor 1070 barn i Ockelbo kommun. 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

BRIS 

Ekonomikontoret 



 

 



 



 

 

 

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

 

Risk och sårbarhetsanalys Socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner upprättat dokument; 
 

 Risk och sårbarhetsanalys Socialförvaltningen 
                     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt en antagen analys avseende risk och 
sårbarhetsanalys vilken skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
framtagandet av krishanteringsplaner.                         

Beslutsunderlag 

Bilaga: Risk och sårbarhetsanalys Socialförvaltningen                      

Ärendet 

Lagstiftningen inom området extraordinära händelser understryker 
kommunens geografiska områdesansvar och krav på planering samt 
utvecklad förmåga att hantera en kris eller allvarlig störning. 
 
Analyser och planer skall revideras för varje ny mandatperiod. Därför har 
kommunstyrelsen gett nämnderna i uppdrag att analyser och planer skall 
revideras. Kommunstyrelsen begär in en antagen risk och sårbarhetsanalys 
som skall ligga till grund för krishanteringsplanerna. 
Senast dessa analyser och planer uppdaterades var 2015. 
 
Efter beslut skall följande planer tas fram/revideras; 
 

 Pandemiplan 

 Värmebölja  

 Hot och våld 

 Socialnämndens krishanteringsplan 

 Handlingsplan brand 

 Handlingsplan vid större elavbrott, avbrott vattenförsörjning, 
avbrott IT mm * 
* kan vara en eller flera 
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Johan Callenmark 

Socialchef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 















 

 

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

 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 
2020-2022 

Förslag till beslut 

Godkänna redovisade konsekvenser.                                                         

 

Ärendet 

Socialnämnden har att redovisa konsekvenserna utifrån fastställda ramar i 

flerårsbudget 2020 – 2022. 

 

Socialnämnden har erhållit en preliminär budgetram för 2020 på 148 605 tkr 

och ramen för 2021 är 151 552 tkr.  (145 770 tkr 2019)  
                       

Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt viktigt; 

både för människorna verksamheten möter men också för att Ockelbo ska 

vara en attraktivt ort att bo och leva i. 

Kraven från samhället och medborgarens behov förändras över tid och vi 

måste hänga med i den utvecklingen. Ett enda beslut kan snabbt generera 

höga kostnader för nämnden. 

 

Utifrån de fastställda ramarna vill vi lyfta fram följande 

förändringar/utmaningar; 

 Hemsjukvård 

Ökat tryck på hemsjukvården – alltmer avancerad hälso- och 

sjukvård utförs i den enskildes hem, det vill säga i ordinärt eller 

särskilt boende. 2019 anställdes en extra undersköterska vilken 

avlastat sjuksköterskorna. Klarar budget med nuvarande 

förutsättningar. 

 

Skall hemsjukvården framgent arbeta mer förebyggande samt öka 

insatserna inom rehab så behövs fler resurser inom yrkesområdena - 

fysioterapeut/arbetsterapeut. 
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 IFO 

IFO är idag en bred verksamhet med flera, vitt skilda, 

verksamhetsområden. Ofta krävs snabba beslut där det ställs krav på 

flexibilitet, samarbete och samverkan. 

Verksamheten ställer höga krav på ansvarig chef. En möjlighet att 

avlasta denne kan vara att avdela en erfaren socialsekreterare som del av 

tid arbetar nära/tillsammans med chefen. 

Dennes uppgift skulle vara att stötta kollegor med viss arbetsledning och 

beslutsstöd samt vara processbärare mellan olika avdelningar inom 

förvaltningen. Målsättningen är att lösa detta inom befintlig budgetram 

ram. 

 Särskilt boende 

Beläggningen på ”vanliga platser” har under året minskat. Kommer 

sannolikt att se likadant ut kommande år. Antal brukare på 

korttidsboende och demensavdelningen ökar däremot, vilka kräver högre 

personaltäthet. Kostnaderna kan därmed komma att öka. 

En satsning på kompetens inom demensvård kommer att inledas.  

Bedöms klara budget inom ramen för förvaltningens ramar. 

 LSS/SOL 

Klarar budget med nuvarande förutsättningar. Nya beslut kan dock leda 

till ytterligare kostnader. 

Gruppbostad Gärdesgården har ett ökat omvårdnadsbehov vilket kräver 

mer resurser - löses genom omfördelning av resurser/budgetmedel. 

 Hemtjänst 

Minskat antal beslut under Q1. Ett antal brukare har fått beslut om 

särskilt boende. Ökad andel äldre i kombination färre resurser samt 

ökade krav på kompetens kräver en mer flexibel verksamhet. En översyn 

av ett utökat samarbete med Bysjöstrand kommer därför att initieras. 

 Stab 

Införandet av Treserva har 2018 och första halvan av 2019 krävt en 

projektledare på 100 %. Tanken är att denna tjänst övergår till en 

kombinerad systemägare/projektledare tjänst för att stötta verksamheten. 

Hanteras inom nuvarande budgetram. 

 

 Handläggning 

LSS utredningen föreslår tre nya LSS-insatser; 

- Personlig service och boendestöd 

- Personligt stöd till barn 

- Förebyggande pedagogiskt stöd 

Träder i kraft först 1/1 2022. Oklart hur detta påverkar verksamheten. 

Håller budget med nuvarande förutsättningar. 
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 Övrigt 

- Riktat stimulansbidrag för äldreomsorg 400 000 tkr ansöks. 

- Riktat stimulansbidrag ”ökat kunskap demens” ansöks. 

- Heltidsresan/ heltid som norm återstartas under Maj 2019. Här 

ingår även översyn av delade turer. Översyn/analys kring hur 

detta påverkar ekonomin pågår. 

För att hålla nere kostnaderna har Socialförvaltningen använt sig av ett antal 

internutbildare – HLR, Lyft/förflyttningsteknik, IBIC samt 

Demensutbildning grund är några exempel. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden avser lägga budget inom angiven budgetram.  

Med nuvarande förutsättningar ser vi inget behov av att äska ytterligare 

medel*. 

 

* Det finns önskemål från kommunal att höja OB. Beslut fattas av 

ekonomiutskottet. OM beslut fattas måste medel tillskjutas för detta.                         

 

 

Johan Callenmark 

Förvaltningschef 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Socialnämnden 

 

Rapporter/Information/Övriga frågor 

 

 Presentation/ Information   Britt Aspgren 

- Hemsjukvård    

- Patientsäkerhetsberättelse för  

  vårdgivare 2018 

- Fördjupad läkemedelsgenomgångar 

 

 Information    Nedzad Lujinovic 

– Lag med särskilda bestämmelser om  

   vård av unga (LVU) 

- Lag om vård av missbrukare   Anna-Maria Berglund 

  i vissa fall (LVM) 

 

 Information - Digitaliseringsplan  Eira Hallberg 

     

 Rapportering – ej verkställda beslut  Johan Callenmark 

kvartal 1, 2019  

 

 Information – Rekvirering av   Johanna Sandelin  

stimulansbidrag                                                  Eriksson  

   

 Genomgång av Socialnämndens  Johan Callenmark 

 arbetsutskotts protokoll 2019-03-14,  

 2019-04-04, 2019-05-02  

 

 Återrapportering från sammanträden: 

- KPTR (Kommunala pensionär och  Jamill Barikzey 

  tillgänglighetsrådet) 190321 

- Etiska rådet 190314  Anna Engblom 

- FolkhälsaBRÅ 190221, 190425  Jörgen Alkberg 

 

 Information - Målarbete Socialnämnden Anna Engblom,   

                                                                           Johan Callenmark                        

                                                    


