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Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 13:00 – 16:00 
 

Beslutande Zelwi Vogeler, SPF Rospiggen, ordförande 
Örjan Wedin, NHR 
Siv Vesterberg, HRF 
Inga Brita Ellström, R  
Birgitta Mattsson/Agneta Eriksson, RSMH 
Maud Pilström/Anita Hedman, SPF Havsörnen 
Kerstin Johansson, SPF Koggen 
Raili Karjalainen, Finsk förvaltningsgrupp 
Solveig Törnqvist, DHR 
Gunilla Gustafsson, PRO Alunda 
Thommy Myhrberg, PRO Öregrund 
Eivor Andersson, PRO Östhammar 
Arto Tanskanen, PRO Hargshamn 
Gerty Bohman/Maj-Britt Burman, SPF Jernet 
 

Övriga deltagande Kerstin Björck-Jansson, ärende 1 
Marianne Pauhlson, ärende 2 
Jan Rydberg, ärende 2 
Dan Malmberg-Jansson, ärende 2 
Ann -Margret Hedlund, ärende 3 
 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Ärende 1-5 
 Emma Sekelj  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Zelwi Vogeler  
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1. 
 
Information från socialnämnden 
 
Socialnämndens ordförande Kerstin Björck-Jansson (C) informerar om; 
 
Redovisas uppföljning från föregående sammanträde angående rutiner vid Lärk-
baken. Skriftlig handling utskickad till ledamöterna. 
 
Fråga angående journalsystem bör konkretiseras om vad som efterfrågas inför 
nästa sammanträde. 
 
Redovisas med skriftlig handling det som efterlystes vid föregående samman-
träde angående genomförda insatser inom Socialnämnden. Redovisningen gäller 
perioden april- augusti 2017. Bilaga 1.  
 
Fråga om hur samarbetet sker mellan Förvaltningen och Samhall. Redovisas att 
ständiga kontakter sker. Är en brukare missnöjd ska detta framföras till verk-
samheten via Östhammar direkt eller till Samhall.  
Fråga angående om det alltid ska vara två personer från Samhall som utför insat-
ser hos brukaren. Kerstin tar med sig frågan till verksamheten. 
 
Socialnämndens svar på fråga från rådsmötet 2017-04-24 gällande ”stämmer det 
att man måste ta på pyjamas/nattlinne redan kl. 18…..” redovisas.  
_____ 
 
 
 
 
2. 
 
Information från kommunledningen 
 
Samordnare Jan Rydberg rapporterar om stadsnätets utveckling och utveckling-
en generellt avseende bredband i vår kommun. 
 
Informeras om hur fiberläget ser ut i kommunen, vad som händer och planeras. 
Bredbandmålet var från början 90 % i kommunen men har ökat till 100 %. 
 
Stadsnätet i sig täcker ca 30 % av invånarna i kommunen. Alltså är det 70 % 
som inte kommunen klarar av att nå. För att nå dessa tas utomstående aktörer in. 
 
Tätorterna i kommunen är under utbyggnad. Landsbygden byggs av IP-Only, 
och i dagsläget har 85 % av befolkningen på landsbygden fått erbjudande om att 
ansluta sig till fiber. 
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Förhandling pågår fortfarande för att kunna erbjuda de sista 15 % på landsbyg-
den och senast 2020 ska alla ha fått erbjudande om fiberanslutning. 
_____ 
 
IT-chef Dan Malmberg-Jansson rapporterar om den digitala utvecklingen i 
kommunen och hur detta påverkar våra kommuninnevånare. 
 
Informeras om IT-enheten i kommunen, att den består av 16 personer och jobbar 
med internt stöd, support och drift. 
 
Kvalitetsäkring av arbetet inom IT sker enligt IT-styrmodell, vilket innebär en 
långsiktig plan för vad som behövs, driften, efterfrågan och kostnader. 
 
Genomgång sker att uppgifter ska följa Dataskyddsförordningen. 
 
Digitalisering inom skolan pågår. Hemtjänsten går över till mobila arbetssätt. 
Jobbar för miljötänk när det gäller utskrifter, telefonlösningar etc. 
 
Presentationen biläggs anteckningarna. 
_____ 
 
Samordnare Marianne Pauhlson rapporterar om kommande e-tjänster. 
 
Flera digitala tjänster ska införas. Tillsammans med 5 andra kommuner samt 
Region Uppsala har kommunen köpt sig in i en e-tjänsteplattform. En e-
tjänsteplattform är ett verktyg som kommunerna kan använda för att bygga digi-
tala formulär och tjänster. 
 
Exempelvis ska ansökningar göras via hemsidan, dessutom ska en del som 
automatiskt uppfyller vissa krav godkännas direkt. Genom digitalisering och e-
tjänster kommer arbetet minskas på själva förvaltningarna, och underlätta när 
flera förvaltningar är inblandande i samma ärende.  
 
Ansökningar kommer också fortsättningsvis kunna göras via papper. 
 
Tanken är att e-tjänster ska vara enkelt att nyttja och kunna börja användas under 
början av 2018, finnas lättillgängligt för kommunens kunder och kunna använ-
das när som helst, via dator, platta eller via mobil. 
 
Presentationen biläggs anteckningarna. 
_____ 
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3. 
 
Information gällande integrationsområdet 
 
Ann-Margret Hedlund, samordnare för enheten för arbete och sysselsättning, 
aktivitetscenter rapporterar om mottagande, bosättning etc. 
 
Arbetsförmedlingen & Östhammars kommun samarbetar och har tillsammans 
ansvar för integrering, skola, utbildning, lotsning i samhället, bostad samt för-
sörjningsstöd. 
 
Kommunen ”tilldelas” ett visst antal flyktingar som kommunen måste ta emot, 
(2017 var det 76 stycken). Ca 10 % av dessa har någon sorts funktionshinder. 
 
Som det ser ut nu kommer Östhammars kommun att tilldelas ca 60 stycken flyk-
tingar under år 2018. Siffran för antalet placeringar går nedåt och styrs av arbets-
lösheten i kommunen. 
 
Anläggningsboende övergår till boende i kommunerna när uppehållstillstånd 
finns. Dessa nya boende är helt tomma – omöblerade. 
 
Särskilt ansvar för dem äldre som kommer gäller. 
 
Arabisktalande personal har anställts som kan stödja oss i vårt arbete och lotsa 
rätt i samhället. 
 
Ann-Margret Hedlund nås på tel 0173-867 85, mobil 070-621 30 50,  
e-post ann-margret.hedlund@osthammar.se 
_____ 
 
 
 
 
4. 
 
Information om pågående/kommande remisser 
 
Förteckning över bygg- och miljöförvaltningens remisser redovisas och läggs till 
handlingarna. 
_____ 
 
 
 
 
  

mailto:ann-margret.hedlund@osthammar.se
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5. 
 
Övriga frågor 
 
Man vill ha kvar beredningsmötena och efter röstning på mötet ville samtliga 
närvarande återgå till det tidigare arbetssättet. 
 
Att rådet är överfört till kommunstyrelsen i stället för kommunfullmäktige 
— vad innebär det?  
 
Allianslokalen i Alunda. Möjligheten att parkera bil har försvårats. Bör övervä-
gas hur organisationerna ska kunna hålla sammanträden och genomföra aktivite-
ter. Stor angelägenhet varför kommunen infört p-skiva och max parkering på 2 
timmar utanför en av SPFs/PROs möteslokaler i Alunda. Vill ha bort den! 
 
Ifrågesätts vad för stadgar angående dessa möten finns, varför de inte följs. Rå-
dets kontakt med kommunen/möten är körda i botten. Inget fungerar som det ska 
längre – alla närvarande höll med. 
 
Vad säger reglementet angående det nya upplägget jämfört med det gamla? 
Dessutom övergått utan direkt överenskommelse mellan kommun och närva-
rande. 
 
Framförs att det fungerade bättre när allt låg under socialnämnden. 
 
Vart får närvarande ställa frågor om inte via KPF-möten, ifrågasätts? Diskuss-
ioner förs om uppror.  
 
Efterfrågas om vem som är tillgänglig ansvarig i kommunen. 
 
Östhammar Direkt får kritik för flera har upplevt att vid kontakt med dem så får 
de inga svar. 
 
Information angående Gimo badet önskas. Handikapp delen? När skall allt vara 
klart? 
 
Mer information angående ensamkommande flyktingbarn önskas.  
 
När blir Gimo badhus färdigt? 
Svar: Vid årsskiftet. 
_____ 


