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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, kl. 13:00 – 16:00 
 

Beslutande Margareta Widén Berggren, ordförande 
Örjan Wedin, NHR 
Birgitta Burman Johansson/Siv Vesterberg, HRF 
Barbro Andin Mattsson, HLF 
Marie-Louise Edhlund, R 
Birgitta Mattsson/Agneta Eriksson, RSMH 
Anita Hedman, SPF Havsörnen 
Raili Karjalainen, Finsk förvaltningsgrupp 
Zelwi Vogeler, SPF Rospiggen 
Sonia Persson, PRO Alunda 
Thommy Myhrberg/Hilkka Friman, PRO Öregrund 
Lars-Erik Nyström/Eivor Andersson, PRO Östhammar 
Börje Kvist/Christina Kvist, PRO Österbybruk 
Gerty Bohman, SPF Jernet 
 

Övriga deltagande Håkan Dahlqvist, ärende 1 
Lena Hellström, ärende 2 
Linn Sunnelid, ärende 3 
Lars-Erik Falk, ärende 4 
 

 
 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Punkter 1 - 9 
 Kersti Ingemarsson  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Margareta Widén Berggren (S)  
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1. 
 
Information från socialnämnden 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 
 
En kort inbjudan till aktiviteten ”samtal med socialnämnden” – 10-13 september 
lämnas på mötet för kännedom. Biläggs anteckningarna. 
 
SPF och PRO frågar 
 
Hur går en biståndsbedömningen till? 
Svar: Föreslår ordförande att en biståndshandläggare inbjuds till nästa möte. 
 
Finns det alltid möjlighet till utevistelse för brukaren? 
Svar: Inom särskilt boende upprättas alltid en genomförandeplan i samråd med 
brukaren. I denna genomförandeplan beaktas hur mycket utomhusvistelse bruka-
ren vill och orkar ha. Socialnämnden jobbar utifrån att brukarens egna förmågor 
ska stärkas och utvecklas.  I ordinärt boende ska personen ansöka om utevis-
telse/promenad. 
 
Hur har arbetet med att starta den mobila äldre akuten fortskridit i länet? 
När blir det Östhammars kommuns tur? 
Svar: Landstinget utreder för närvarande frågan om mobila enheter och ett tydli-
gare svar förväntas under år 2017. 
 
Vem har ansvaret för den specialiserade palliativa vården i Östhammars 
kommun i dag; Landstinget, kommunen eller båda? 
Svar: Kommunen och Landstinget har ett delat ansvar enligt SAH-
överenskommelsen. Socialnämnden ansvarar för den basala omvårdnaden i sam-
band med den palliativ vård. Landstinget ansvarar för den specialiserade vården 
inom ramen för palliativ vård. 
 
Enligt tidigare svar från socialnämndens ordförande kommer maxtaxan 
inte att höjas inom äldreomsorgen. Gäller det fortfarande?  
Svar: Det finns ingen avsering om taxehöjning. Taxorna har sänkts fr.o.m. 2016. 
 
Vid senaste mötet, 29 februari 2016 påbörjades det en diskussion om hem-
tjänsten. En fortsatt diskussion önskas. 
Svar: Socialnämnden jobbar för att skapa bättre förutsättningar för att medarbe-
tare ska trivas på jobbet och med personalfrågor i stor utsträckning.  
Man jobbar för att höja statusen genom att kunna erbjuda heltidsanställning till 
personalen, vilket också är en målbild. Socialnämnden jobbar på löneförbätt-
ringar för omvårdnadspersonal, socionomer m.fl. 
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För att utveckla schemaläggning jobbas det intensivt med att utveckla grund-
strukturen för schemaläggningen.  I framtiden ska man arbeta med årsscheman 
på 12 månader med en preliminär översyn på de 16 närmaste vecka och en detal-
jöversyn på de 4 sista. Detta tror förvaltningen skapar större inflytande i sche-
maläggningen och en större förutsägbarhet om när den enskilde arbetar. 
 
Finns det tillräckligt med boendeplatser? 
Svar: Lagen säger att man har 90 dagar på sig att ordna ett boende. Östhammars 
kommun har maximalt 28 dagar. Svar ja det finns för närvarande tillräckligt med 
boendeplatser. 
Ett tydligare behov av fler demensplatser har dock uppmärksammats. Man job-
bar på att ställa om vård- och omsorgsboenden med fler demensplatser. För att 
möta framtidens behov måste nya boendeformer utvecklas och produceras, ex-
empelvis trygghetsboende.  
 
Vad kostar ett generellt konsultuppdrag? 
Håkan Dahlqvist besvarar frågan om hur mycket de senaste konsultuppdragen 
har kostat.  
 
 
Övrigt 
 
Verksamhetssystem håller på att bytas ut vilket mestadels kommer att ske i bör-
jan på 2017. Parallellt med detta införs också arbetsmodellen ”äldres behov i 
centrum” ÄBiC som bygger på att stödja det friska hos brukaren och stödja att 
dessa förmågor behålls. 
 
Informeras om samplanering av transporter och resor samt att teknikstöd blir 
bättre och bättre.  
 
Upphandlingen av konsult för genomförandet av en äldreplan är snart färdig. 
Träffar med rådet, organisationer m.fl. kommer att påbörjas under hösten 
2016/början på 2017. Det kommer bli en spännande resa. 
 
Organisationen har också önskemål att få ta del av hemtjänstutredningen när den 
är upprättad, och innan den antas. Går det för sig?  
Svar: Informeras om genomförandet av hemtjänstutredningen. Utredningen är 
inte ett underlag för ett remissförfarande. 
_____ 
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HSO frågar 
 
Hur blir en person över 65 år (pensionär) omhändertagen i kommunen om 
han/hon går in i en djup depression? 
Svar: Det är egentligen en landstingsfråga i första hand. Att bli utredd och få 
vårdinsatser. Därefter följer kommunens ansvar. 
 
En presentation samt redogörelse för Patientsäkerhetsberättelse för 2015, 
bl. a. önskas.  
Svar: Anette Frode (MAS) kommer att besöka rådsmötet den 12 september 
2016. 
_____ 
 
 
 
 
2. 
 
Information från kultur- och fritidförvaltningen, diskussion 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström besöker rådsmötet för att allmänt infor-
mera om kultur- och fritidsverksamheter för pensionärer och funktionsnedsatta. 
Informeras om Kultur i vården, Tillgänglighet, Verksamheter och om vad som är 
på gång. Presentationen biläggs anteckningarna. 
_____ 
 
 
 
 
3. 
 
Information från lednings- och verksamhetsstöd samt presentation av ny förvalt-
ningschef 
 
Administrativ chef Linn Sunnelid besöker rådsmötet för en presentation av sitt 
uppdrag och förvaltningens arbete. Informeras om att ekonomikontor, personal-
kontor samt kommunkansliet slagit samman till en förvaltning som idag heter 
Lednings- och verksamhetsstöd. Informeras om våra huvudprocesser, Strategisk 
kompetensförsörjning, verksamhetsplan 2016 och värdeord.  
Presentationen biläggs anteckningarna. 
_____ 
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4. 
 
Information om krishanteringsplan för Östhammars kommun 
 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Lars-Erik Falk besöker rådsmötet för att 
informera om antagen krishanteringsplan för Östhammars kommun. 
Informeras om lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2006:554) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelser i fredstid 
och beredskap. Presentationen biläggs anteckningarna. 
_____ 
 
 
 
5. 
 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 
 
SPF och PRO frågar 
 
Hur fungerar hemspråksundervisningen? 
Hur många elever? 
Vilka språk? 
Kostnad? 
 
Svar om modersmålsundervisning: 
Modersmålsundervisning erbjuds i egen regi (finska, arabiska, somaliska, thai) 
samt via Språkskolan i Uppsala (turkiska, tyska, engelska, tigrinja, swahili). Vi 
har 72 elever i egen regi per april 2016 och 20 elever i Språkskolans regi. Bud-
geten för modersmålsundervisning och studiehandledning är 2016 2,2 mkr (egen 
regi ca 1,5 mkr, köp Språkskolan ca 0,7 mkr). Kostnaden uppgick under 2015 till 
2,2 mkr. 
 
Hur påverkas Olandsskolans ekonomi av att man får betala till Uppsala 
kommun för elever i Tuna och Stavby? 
 
Svar om Olandsskolans ekonomi med tanke på elever som väljer att gå i annan 
skola: 
Vi har fritt skolval i Sverige, man har dock inte alltid rätt till skolskjuts. När ele-
ver väljer att gå i annan skola än den de normalt skulle ha gått i så betalar BOU-
kontoret platsen från en central budget, det är inte den lokala skolan som betalar. 
År 2016 har vi 8,8 mkr för att köpa platser i andra grundskolor än våra egna. Vi 
har ”tagit budget” från alla skolor för att kunna bygga upp budgeten för köp av 
externa platser. Skulle alla elever välja att gå i våra egna skolor så skulle de 8,8 
mkr kunna läggas såsom kvalitetsförbättring på de egna grundskolorna. 
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Är det realistiskt att bygga en ny Frösåkersskola för 500 elever för 206 mil-
joner? 
 
Svar om nya Frösåkersskolan: 
BOU-förvaltningens åsikt är att det är realistiskt att bygga en ny skola i Öst-
hammar med 600 platser. Nuvarande Frösåkersskolan har ett stort renoverings-
behov och att renovera den är inte aktuellt eftersom detta skulle vara mycket 
kostsamt och inte förbättra skolmiljön i Östhammar. Skolstrukturen i Östham-
mar måste ses över och anpassas för framtiden. Idag är Edsskolan och Kristi-
nelundsskolan fulla, med en ny 4-9 skola på Frösåkersskolan, en skola som då 
förstås är anpassad för de åldrarna, skapas utrymme för de längre årskurserna 
samt fritidshemmen och Förskoleklasserna på Ed och Kristinelund. Skolmiljön 
på den nya Frösåkersskolan kommer att bli lugnt, trygg och främja elevernas 
studieresultat.  
 
BOU-förvaltningens åsikt är att minst 600 platser, helts 650, behövs på Nya 
Frösåkersskolan, skolan ska fungera i många år framåt och då måste det finnas 
visst utrymme att växa i.  
 
Ska skolan överta ansvaret för simundervisningen? 
I Alunda finns ingen simundervisning på Landbadet eftersom det måste 
vara lärarutbildad personal. Hur blir det i framtiden?  
 
Svar om simundervisning: 
Skolan ansvarar för att alla elever lär sig simma, det står tydlig i läroplanen. Ef-
tersom vi inte har likvärdig tillgång till simhallar på kommunens alla orter så 
betalar BOU-kontoret simundervisning och bussar från en central budget. Sko-
lorna planerar själva sin simundervisning och har ansvaret för att varje elev lär 
sig simma, ytterst ansvarig är rektor på varje skola. Skolan samverkar med Kul-
tur- och fritidskontoret kring vilka anläggningar som är lämpliga att använda i 
simundervisningen och köper också simlärartimmar av Kultur- och Fritidskon-
toret vid behov och efter överenskommelse. Huruvida Landbadet i Alunda 
kommer att användas eller ej framöver kommer att fortsätta att diskuteras mellan 
skolan och Kultur- och Fritidskontoret. 
_____ 
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6. 
 
Information om bostadsanpassning 
 
SPF och PRO frågar 
 
Hur ser besluten ut för bostadsanpassningar? 
Kostnadsgräns? 
Hur går bedömningen till? 
 
Svar från tekniska förvaltningen: 
I beslutet om bostadsanpassningsbidrag framgår om sökanden fått bifall, delvis 
bifall eller avslag för de åtgärder som ansökan gäller. 
Är det ett bifallsbeslut så finns också ett belopp på skälig kostnad för sökt åt-
gärd/er. Det finns inget kostnadstak. 
I beslutet framgår också hur man överklagar kommunens beslut. 
Beslutsmall biläggs anteckningarna. 
_____ 
 
 
 
 
7. 
 
Studiedag 
 
Förslag tas upp till diskussion om en halv studiedag för kommunala pensionärs-
rådet och rådet för funktionsnedsatta under hösten, augusti/september månad. 
 
Den 1 september 2016, kl. 13:00 -16:00 bokas för en halv studiedag. Inbju-
dan med tema kommer lite närmare inpå. 
_____ 
 
 
 
8. 
 
Föregående mötesanteckningar 
 
Genomgång av mötesanteckningar från rådsmötet 2016-02-29 sker. 
_____ 
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9. 
 
Övriga frågor 
 
Inga frågor. 
_____ 


