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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Missionskyrkan, Östhammar, kl. 13:00 – 15:50 
 

Beslutande Margareta Widén Berggren, ordförande 
Örjan Wedin, NHR 
Birgitta Burman Johansson/Siv Vesterberg, HRF 
Barbro Andin Mattsson/Sören Eriksson, HLF 
John Arekrantz, SDF 
Birgitta Mattsson/Agneta Eriksson, RSMH 
Maud Pilström/Anita Hedman, SPF Havsörnen 
Kerstin Johansson, SPF Koggen 
Raili Karjalainen, Finsk förvaltningsgrupp 
Zelwi Vogeler, SPF Rospiggen 
Solveig Törnqvist, DHR 
Sonia Persson/Gunilla Gustafsson, PRO Alunda 
Hilkka Friman, PRO Öregrund 
Eivor Andersson, PRO Östhammar 
Gerty Bohman/Maj-Britt Burman, SPF Jernet 
 
 

Övriga deltagande Håkan Dahlqvist, punkt 1 
Anette Frode, punkt 1 
Peter Nyberg, punkt 3 
 

 
 
 
 
 

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

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Margareta Widén Berggren (S)  
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Information från socialnämnden 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist, och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Anette Frode besöker rådsmötet för att informera och besvara nedanstående frå-
geställningar. 
 
HSO frågar 
 

• Hur fungerar rehabiliteringen på den nya avdelningen på Sundet.  
Svar: Sundet är ersatt av en ny korttidsenhet för avlastningsvård för an-
höriga och för växelboende. Närvårdsenheten och hemsjukvården ger 
stöd för rehabiliteringen. Rehabilitering ska i den mån det går göras i den 
egna hemmiljön där patienten kan skapa och behålla sin trygghet. 

 
SPF och PRO frågar 
 

• Hur går en biståndsbedömning till? 
Svar: Frågan besvaras vid nästa möte. 

 
• Information önskas om patientsäkerhetsberättelse/årsberättelse.  

Svar: Den uppdateras varje år, mars månad för att säkerställa rutiner och 
riktlinjer. Den finns utlagd på kommunens hemsida; 
http://www.osthammar.se/sv/omsorg-och-hjalp/sjukvard/medicinskt-
ansvarig-sjukskoterska/ 
Utskrift kan också beställas hos Östhammar Direkt, tfn 0173-86 000. 

 
• Redovisning av masens roll i kommunen samt om arbetsuppgifter 

och prioriterade insatser 2016. 
Svar: Personalen får fortbildning, stickkontroller för patientjournaler görs 
m.m. Övergripande mål och strategier följs upp. God vård i livets slut är 
en rättighet. Socialnämnden är utsedd som vårdgivare. Masen utövar till-
syn och kvalitetsgranskar verksamheten. Enhetscheferna på vårdboenden 
och hemtjänst har personalansvaret. Masen jobbar mycket med riskbe-
dömningar. Ett nytt dokumentationssystem kommer att införas under 
året. 
 

• Mobila teamet, äldre akuten/Landstinget har tagit beslut om infö-
rande i hela länet år 2017. Hur planerar kommunen? 
Svar: Syftet är att säkerställa likvärdig vård, oavsett var man bor. Akuta 
besök och uppföljningsbesök införs samt en stor närhet till läkarresurser 
för att dels hitta tryggheten i det egna hemmet. Östhammar kommer att 
prioriteras som nummer 2 i turordningen och mobila teamet kommer att 
påbörjas i början av 2017. 

  

http://www.osthammar.se/sv/omsorg-och-hjalp/sjukvard/medicinskt-ansvarig-sjukskoterska/
http://www.osthammar.se/sv/omsorg-och-hjalp/sjukvard/medicinskt-ansvarig-sjukskoterska/
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• Vårdcentralen i Österbybruk stänger 4 veckor på sommaren varje 

år och det finns ingen distriktsköterska för enklare omläggningar 
etc. att tillgå på orten. Hänvisning sker till Gimo Vårdcentral och 
alla samtal går till Gimo för sortering. Ärendet är en Landstings-
fråga, men man undrar hur kommunen ser på saken och om kom-
munen kan göra något? 
Svar: Kommunen har olika samarbetsforum med Landstinget och för en 
dialog vid olika händelser. Man gör konsekvensbeskrivningar över de 
konsekvenser som kommunen anses drabbas av. 

 
• Information om färdtjänstens upplägg, kostnader etc. önskas.  

Svar: Ärendet överlämnas till nästa möte. 
 

• Vilka företag har kommunen godkänt som Hemtjänstutförare? 
Svar: Vallonen, aktivt stöd och Hemtjänst AB. 
 

• Vid rådsmötet den 29 februari informerades om hälsofrämjande 
hembesök och om att ett informationsmaterial finns för utdelning. 
Rådet (organisationerna) önskar (och säger sig blivit lovade) att ta 
del av informationsmaterialet. 
Svar: Delas ut på sammanträdet. Varje organisation får ett exemplar. 

 
• Vid rådsmötet den 29 februari informerades det om kommunens an-

vändning av extra pengar till äldrevården. Enligt en artikel i tid-
ningen har pengar blivit återbetalda. Stämmer det? 
Svar: Besked kom så sent om att extrapengar kunde sökas/erhållas. 
Pengarna man fick kunde inte användas fullt ut för ändamålet inom den 
korta tiden som var kvar under året. Onyttjade pengar fick betalas till-
baks.  

 
• Exempel på kostnaden för att bo på kommunens boende önskas. 

T.ex. ett par bor i lägenhet/eget hus. Den ena behöver flytta till 
vårdboende. Vad kostar det i sin helhet för paret?  
Svar: Frågan besvaras på nästa möte. 

 
• Vid rådsmötet 16 februari 2015 lämnades information om projekt 

Servicetjänster i samarbete med Samhall samt meddelades att en ut-
värdering kommer att ske om ca 19 månader. Rådet lämnade öns-
kemål om att få delta i utvärderingen. SPF och PRO undrar om ut-
värderingen är gjord och om en förlängning med Samhall har skett? 
Svar: Tre utvärderingar har skett. Utredningsresultaten bifogas anteck-
ningarna. 

_____ 
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Studiedag 
 
Vid vårt möte innan sommaren bestämdes att vi skulle genomföra en halv studi-
edag 1 september 2016, kl. 13:00-16:00 och att inbjudan med tema kommer lite 
närmare inpå. Då inte någon inbjudan med tema har getts ut behöver studiedagen 
skjuta fram till annat datum. Förslag på nytt datum och tema tas upp på mötet. 
 
En halv studiedag genomförs under februari månad 2017, en måndagseftermid-
dag. 
 
Beredskapssamordnare Magdalena Sjelin inbjuds för att informera om självför-
sörjningsgraden. 
 
Eventuella förslag på något ytterligare inslag kan lämnas till Kersti Ingemarsson, 
tfn 0173-86 115 eller e-post kersti.ingemarsson@osthammar.se senast sista ok-
tober 2016. 
_____ 
 
 
 
 
3 
 
Återkoppling från kommunchefen 
 
Till rådsmötet 2016-04-25 får kommunchef Peter Nyberg i uppdrag att redogöra 
för följande; 

• Svenska självförsörjningsgraden 
• Handlingsplan för våldsbejakande extremism 

 
Kommundirektör Peter Nyberg informerar i ärendet och meddelar följande: 
 
Alla ska ha en plan för våldsbejakande extremism, men man upplever att beho-
vet inte har funnits i någon större utsträckning. Man samarbetar tillsammans i 
hela länet.  
Hos de som arbetar och befinner sig nära personer, t.ex. ungdomar finns kunskap 
nog att ta hand om problem som uppstår. I kommunen finns kultur- och fritid, 
polisen, nyckelpersoner i skolan och socialtjänsten m.fl. 
Planen finns och är en grund för vårt arbete. 
 
  

mailto:kersti.ingemarsson@osthammar.se
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Informeras om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.  
 
Östhammars kommuns befolkningsstatisk växer och har ökat mer än på de sen-
aste åren. 
 
Svenska självförsörjningsgraden, så överlever du när katastrofen är ett faktum. 
Vi har en bra krisorganisation, vi vet vem som gör vad – även på länsnivå. Vi 
vet vilka som sitter i staberna, sköter informationen och vi vet att man kan klara 
sig upp i 72 timmar när det gäller våra beredskapslager för drivmedel, vatten, el 
och andra födoämnen. 
_____ 
 
 
 
 
4 
 
Bankservice i Alunda 
 
I början av september stänger Bankomat AB sin uttagsautomat i Alunda. Detta i 
första hand på grund av att automaten inte länge kan vara kvar i den nuvarande 
fastigheten, då Nordea stängt sitt bankkontor där. Någon ersättningslokal har 
inte hittats som uppfyller deras specifika krav. Man säger att automaten används 
allt mindre och därför bedöms det att uttagsautomaterna i Gimo och Österbybruk 
täcker behovet av service i området. 

• Hur ser politiken på detta? 
 
Svar: Margareta Widén Berggren informerar i ärendet och hur politiken ser på 
bankservice gällande kontor, kontanthantering och mobilisering av service. 
Politikerna har framfört sina synpunkter till bankledningen, i ärendet. 
_____ 
 
 
 
 
5 
 
Föregående mötesanteckningar 
 
Mötesanteckningar från rådsmötet 2016-04-25 godkänns och läggs till handling-
arna. 
_____ 
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Övriga frågor 
 
HSO har påtalat att utdelning av veckans taltidning inte är tillfredsställande. Ulf 
Andersson meddelar att han kontaktar Postnord för att utdelningen ska ske på 
avtalad tidpunkt. 
 
Upphandlingen för ombyggnation av Storbrunn är bruten. Nytt beslut om medel 
och ny upphandling kommer att göras. 
 
Informeras om Gimo Simhall och kommande arbete. 
 
Översiktsplanen har varit ute på remiss nyligen. Bostadsförsörjningsplan kom-
mer inom kort ut på remiss. Information om befolkningsutvecklingen kommer 
också inom kort. 
 
Margareta kontrollerar upp vilken som ansvarar för toaletten vid Gimo Vårdcen-
tral. 
 
Offentlig toalett ska finnas i Alunda, men vart? ICA-butiken har en kundtoalett. 
_____ 
 


