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§ 52.

Val av justerare

Beslut
Socialnämnden utser Anna-Lena Söderblom (M) att justera dagens protokoll.

§ 53.

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Socialnämnden fastställer föredragningslistan.
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Socialnämnden

Dnr SN-2021-22
Dnr SN-2021-23
Dnr SN-2021-24
Dnr SN-2021-25
Dnr SN-2021-26

§ 54.

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkännes.
Ärendebeskrivning
Föreligger delegationslistor:
1. Arbetsutskottets protokoll 2020-03-24. Personärenden finns med i listor 2.
2. Delegationsbeslut verksamhetsområde myndighet 2021-03-01 t.o.m. 2021-03-31.
3. Delegationsbeslut verksamhetsområde produktion 2021-03-01 t.o.m. 2021-03-31.
4. Beslut i övriga ärenden sektor omsorg 2021-03-01 t.o.m. 2021-03-31: ett ärende som
omfattas av sekretess rörande överflytt enligt SoL (SN-2021-64).
5. Beslut av förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt 2021-03-01 t.o.m.
2021-03-31.
6. Ordförandebeslut 2021-03-01 t.o.m. 2021-03-31.
Beslutsunderlag
Arbetsrummet, flik delegationsbeslut
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Socialnämnden

Dnr SN-2021-32

§ 55.

Ekonomisk uppföljning per februari 2021

Beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen.
Ärendebeskrivning
Redovisas ekonomisk uppföljning per februari 2021.
Beslutsunderlag
Presentation Ekonomisk uppföljning feb 2021
Ekonomisk rapport
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.
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Socialnämnden

Dnr SN-2021-62

§ 56.

Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer

Beslut
Socialnämnden beslutar att statsbidraget på 11,8 mnkr för att säkerställa en god vård och
omsorg av äldre personer ska rekvireras från Socialstyrelsen.
Statsbidraget ska gå till äldreomsorgen och möjliggöra förbättringar och utveckling i linje
med omställningen till Trygg och hållbar äldreomsorg.
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidraget på
4 miljarder kronor till landets alla kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med
statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.
Statsbidraget går att rekvirera via Socialstyrelsens webbplats fram till den 1 november.
Kommunen rekvirerar både för verksamhet i egen regi och för de eventuella privata utförare
som har verksamhet i kommunen.
Socialstyrelsen har i anvisningar beskrivit att medlen får användas utifrån lokala behov i syfte
att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden
kan vara:
•
•
•
•
•
•
•
•

förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom
motverka ensamhet bland äldre
öka personalkontinuiteten
förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso- och
sjukvården
förebygga smittspridning av covid-19
utveckla stöd till anhörigvårdare
utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom äldreomsorgen

Östhammar kommer under 2021 arbeta för att ställa om äldreomsorgen för att nå upp till den
ambitionen som beskrivs i Östhammars kommuns Äldreplan ”Det goda livet som äldre i
Östhammars kommun 2018-2022”. Ambitionen i Äldreplanen är att äldreomsorgen får in en
salutogen grundsyn och ett rehabiliterande arbetssätt i verksamheten och att detta förändrade
arbetssätt ska ta tillvarata, bibehålla och stärka de äldres förmågor.
För att nå ambitionen i Äldreplanen behöver kommunen stärka resurser i tidiga insatser inom
äldreomsorg som förebyggande och hemtjänst. Förstärkningarna behöver också kompletteras
av en utbyggnad av kommunens välfärdsteknik.
Sektor omsorgs förslag är att statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer används i linje med trygg och hållbar äldreomsorg för att stärka äldreomsorgens
förebyggande insatser, välfärdsteknik och hemtjänst. Se i övrigt ärendet för
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Socialnämnden

omställningsarbetet Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun, diarienummer
SN-2020-79.
Beslutsunderlag
Anvisning till statsbidraget hos Socialstyrelsen,
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/sakerstalla-en-god-vard-och-omsorg-av-aldrepersoner/.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Ekonom Torbjörn Nyqvist för rekvirering av bidraget
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Socialnämnden

Dnr SN-2020-79

§ 57.

Lägesrapport: Omställningsarbetet för en ”Trygg och
hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun”

Beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Syftet med omställningen är att få till en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars
kommun. Omställningen ska finansiera sig självt genom att omfördela resurser från reaktiva
och mindre effektiva insatser för målgruppen äldre till tidiga och mer effektiva insatser till
samma målgrupp. Omställningen ska också finansiera den demografiutveckling som ligger
utöver kommunens skattetillväxt.
Omställningsplanens innehåll innebär följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppföljning av samtliga beslut med individuella insatser på de särskilda boendena
Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ska vara färdiga 31 mars 2021.
Insatser på de särskilda boendena Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården ges
som individuella insatser från och med 1 juni 2021.
Särskilda boendena Edsvägen 16 och Parkvägen ställs om till enbart demensboenden, från
och med 1 april 2021.
Övernattning inom dagverksamhet för demenssjuka personer införs från och med 1 april
2021.
Korttidsenheten vid vårdcentrum avvecklas 31 mars 2021.
Ny korttidsenhet med 7 platser vid Lärkbacken startar 1 april 2021.
Målgruppsbeskrivning för blivande psykiatriboende tas fram till senast 31 januari 2021.
Nytt psykiatriboende med 6 platser för äldre öppnas vid Lärkbacken med start 1 april
2021.
Ny nattorganisation SoL som är gemensam för ordinärt boende, Olandsgården,
Lärkbacken och Tallparksgården startar 1 juni 2021.
Ny resurspool startar 1 juni 2021.
Ny hemsjukvårdsorganisation startar 1 april 2021.

Ärendet har lagts till som ett löpande informationsärende under 2021 kring arbetet med
implementeringen av antagen omställningsplan. Ärendet redovisas muntligt till
socialnämnden och dess utskott.
Ärendets behandling
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2020-06-17 att ta fram en handlingsplan och en
långsiktig strategi för en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun.
Socialnämnden antog handlingsplan för en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars
kommun 2020-09-30. Handlingsplanen konkretiserar vad nämnden vill se av omställningen i
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Socialnämnden

form av förändrade arbetssätt och verksamheter, samt kompletterar och stödjer Äldreplanen
”Det goda livet som äldre i Östhammars kommun 2018-2022”.
Socialnämnden antog omställningsplan för en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars
kommun 2021-01-20.
Lägesrapport har lämnats på socialnämnden 2021-02-10, § 14 och 2021-03-10, § 37.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Sektorchef omsorg Lina Edlund, verksamhetschefer Yvonne Wahlbeck och Johan
Steinbrecher samt ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.
Information om hur personalen hålls delaktig, korttidsenheten har stängt, biståndsenheten
ställs om, samverkan har skett för alla personalförflyttningar, resurspoolen börjar inom kort,
arbete pågår för anpassningar av lokaler, ärende förbereds för implementering av de mjuka
delarna av äldreplanen och rekrytering pågår av chef till Edsvägen 16.
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Socialnämnden

Dnr SN-2021-2

§ 58.

Information från förvaltningen

Beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Information från förvaltningen, främst sektor omsorg, i aktuella frågor. På arbetsutskottets
sammanträde lämnades information om vaccinationsläget för brukare och allmänhet,
oklarheter för inflytt i LSS-platser Solgården, brygghusets administrativa personal ska flytta
till Kyrkogatan 14 men dagliga verksamheten blir kvar i brygghuset och om att
Anhörigföreningen har skickat en skrivelse som kommer besvaras på nämnden.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Sektorchef omsorg Lina Edlund föredrar ärendet.
Information om
•
•
•

smittläge covid-19 och vaccinering
Alundagruppen som arbetar med sektorövergripande med tillväxtfrågor för orten
byggnaden som benämns Solgården/Albrektsgatan med mera kommer benämnas
Albrektsgatan framgent inklusive när det blir ett LSS-boende och att
förberedelsearbetet för inflytt pågår
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Socialnämnden

Dnr SN-2021-68

§ 59.

Svar på skrivelse om hyresavtal på särskilda boenden

Beslut
Socialnämnden besvarar skrivelsen från Anhörigföreningen enligt följande:
I Östhammars kommun har den enskilde rätt till sin lägenhet innevarande månad och
efterföljande månad vid dödsfall. Detta är kopplat till följande:
I 12 kap. 5 § 2 st. jordabalken 5 §
Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att
upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från
uppsägningen.
Om hyresgästen har avlidit, får dödsboet också inom en månad från dödsfallet säga upp
avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från
uppsägningen. Har bostadslägenhet hyrts av makar eller sambor gemensamt och avlider den
ena av dem, tillkommer den rätt som angivits nu dödsboet och efterlevande maken eller
sambon i förening. Lag (1987:816).
Hyreskontrakten har sett olika ut och i en del fall finns det skrivet att man får hyresfritt om
man tömmer inom ett visst antal dagar samt att flyttstäd kan erbjudas av boendet. Detta är
något som erbjudits även till de som inte haft det skrivet i sina kontrakt. Detta utifrån att vi
haft kö till våra särskilda boenden. Men det har endast varit ett erbjudande, inga anhöriga eller
företrädare har mot deras vilja behövt lämna lägenheterna innan vad som avses som
uppsägningstid vid dödsfall. Om det uppfattats så i dialog mellan anhöriga och enhetschef på
boende så är det högst olyckligt i kommunikationen. Men det är flera förekommande fall de
anhöriga som kontaktar myndigheten för att efterfråga hur snart de kan bli av med
hyreskostnaden och då får man denna information.
Alla som berörts av omställningen har fått erbjudande om likvärdig lägenhet. Ingen har fått
besked att en flytt är tvingad. Detta har varje enskild själv fått tagit ställning till i samband
med information om vilken målgrupp som kommer att flytta in när lediga lägenheter uppstår.
Det finns de som valt att bo kvar i sina lägenheter och andra som valt att flytta, de enskildas
beslut har respekterats.
Domen handlar om fall där huvudmannen har valt att avsluta kontrakten, därav är inte domen
relevant för denna omställning. Östhammars kommun har inte valt att säga upp
hyreskontrakten för berörda lägenheter. Flyttningarna sker i samråd med de enskilda och efter
den nya lägenhetens tillgänglighet.
De som valt att bo kvar har fått medverka på ett digitalt informationsmöte den 11 mars för att
kunna få ställa frågor kring vad det innebär när nya hyresgäster flyttar in med nya
målgruppsbehov. På mötet deltog: Lisa Norén, ordförande i socialnämnden, Johan
Steinbrecher, produktionschef, Yvonne Wahlbeck, myndighetschef, Carina Kumlin,
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Socialnämnden

enhetschef bistånd äldre och LSS, Lina Häggström, boendestrateg, och Jenny Melkerstrand,
enhetschef korttids och psykiatriboende.
I samband med omställningen och erbjudande om ny likvärdigbostad på avdelning där
omvårdnadsbehoven kan tillgodoses och målgruppsbehoven är densamma valde Östhammars
kommun att erbjuda en kompensation för besväret. En flytt innebär en omställning, mycket
praktiskt att ordna och kan medföra kostnader, när det är kommunen som ställer om sina
verksamheter ansågs inte detta behöva falla på den enskilde om denne valde att flytta för att få
bo med personer som tillhör samma målgrupp. Erbjudandet var lika för alla och innebar att
kommunen erbjöd två hyresfria månader i den nya lägenheten samt ersättning för kostnad vid
flytt av telefonabonnemang. Kommunen erbjöd också via sin egen verksamhet att genomföra
flytten och städ av den tidigare lägenheten.
Inkomna synpunkter från anhöriga till myndighet har varit att de enskilda och anhöriga
upplever en besvikelse över hur kommunikationen kring detta förts ut. Att informationen varit
knapp och endast korta rader i brev. En annan synpunkt är att det skedde för fort och att det
upplevdes stressat. Samtliga synpunkter har vi tagit till oss!
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått en skrivelse från Anhörigföreningen. Den är ställd till ledamöter och
nämnden och tjänstemän inom sektor omsorg. Skrivelsen i sin helhet lyder:
Trygg och hållbar äldreomsorg
Det har vid flera tillfällen hänt att anhöriga kontaktat oss i Anhörigföreningen när någon
närstående på kommunens boenden avlidit. De anhöriga har uppmanats utrymma den avlidnes
lägenhet omgående och senast inom en månad. Eftersom ett dödsfall medför många praktiska
problem att lösa samtidigt som sorgen ofta innebär en svår mental belastning har de som
kontaktat oss varit förtvivlade över de krav som hyresvärden ställt på dem.
En effekt av Omställningsplanen som socialnämnden tog beslut om i januari är en ny typ av
samtal med likartat tema från anhöriga. Den här gången gäller samtalen dem som uppmanats
flytta med kort varsel på grund av omställningsplanen. Det rör sig i flera fall om mycket
gamla personer, i ett fall en 100-åring, som har rotat sig på en ny plats eftersom olika
sjukdomar tvingat dem lämna tidigare hem.
Ansvariga tjänstemän har således vid upprepade tillfällen nonchalerat hyreslagstiftningen som
förutom en uppsägningstid på tre månader även innefattar besittningsrätt utom i särskilda
undantagsfall, t ex om hyresgästen misskött sig. En vägledande dom från Hovrätten (RH
2017:4) synes stödja de boendes önskemål om att få bo kvar.
Man kan tycka att även rent humanitära skäl talar emot kommunens agerande i de här fallen.
Företrädare för kommunen har dessutom försökt locka/muta de boende med några månaders
hyresfrihet. Förfarandet lär knappast öka känslan av trygghet på kommunens äldreboenden.
Det finns starka skäl för kommunen att noggrant analysera hur den här situationen har kunnat
uppstå så att åtgärder kan vidtas för att förhindra att den upprepas.
För Anhörigföreningen i Östhammars kommun
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Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Sektorchef omsorg Lina Edlund föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Anhörigföreningen
Sektor omsorg: Lina Edlund, Johan Steinbrecher, Yvonne Wahlbeck
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Socialnämnden

§ 60.

Kurser och konferenser

Beslut
Socialnämnden beslutar att samtliga ledamöter och ersättare erbjuds att ta del av SKR:s
webbsända heldagsseminarium Ett år med covid-19 i äldreomsorgen – vad har vi lärt oss? via
länk.
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder ett webbsänt heldagsseminarium om året
som gått inom äldreomsorgen: Ett år med covid-19 i äldreomsorgen – vad har vi lärt oss?
Dagen behandlar erfarenheter och lärdomar från det dryga år som gått med covid-19 i
äldreomsorgen. Målgrupper är framförallt du som förtroendevald eller chef inom
äldreomsorgen - men alla intresserade är givetvis välkomna.
Livesändningen sker den 7 april, samma dag som socialnämnden sammanträder.
Socialnämndens ledamöter och ersättare erbjuds att se seminariet i efterhand via länk vid en
tidpunkt som passar ledamoten/ersättaren själv. Länken finns fram till den 7 oktober 2021.
För att få länken och arvodesblankett ska ledamot/ersättare meddela att man vill få länken
senast 2021-04-18 till socialnamnden@osthammar.se
Beslutsunderlag
Inbjudan till webbsänd heldag
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.
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Socialnämnden

Dnr SN-2021-27

§ 61.

Rapporter

Beslut
Socialnämnden tar del av rapporterna.
Ärendebeskrivning
Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från möte med barnavårdsförbundets möte 2021-03-15.
Guldkantsbidrag har deltas ut till sökande för extra trevliga aktiviteter under sommaren.
Lisa Norén (S) rapporterar från lokalt samråd HSVO 2021-03-22. Upphandling av
hemmonitorering ska tas om och då kan Östhammar ingå. Äldremottagning Österbybruk
genomförs som pilotprojekt. Uppstart av projekt vårdcentrum Östhammar. Närvårdsenhetens
platsantal under sommaren. Alunda ska få distriktssköterska och BVC i modullösning under
en period i väntan på permanent vårdcentralslösning.
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Socialnämnden

Dnr SN-2021-2

§ 62.

Anmälningsärenden

Beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden i arbetsrummet:
1. Barnkonventionen har blivit en del av svensk lagstiftning. Här kan du ta del av en
presentation om hur detta kan påverka ditt arbete och hur vi i Östhammars kommun
kommer att arbeta med detta framöver. Barns rättigheter och inflytande ska genomsyra
all kommunal verksamhet. Det inkluderar att allt arbete som utförs av oss anställda,
förtroendevalda, bolag och stiftelser. Viktigt för alla förtroendevalda att få denna
information och efterfråga prövning av barns bästa och barnkonsekvensanalys i
ärenden och frågor där detta inte gjorts. http://ines.osthammar.se/nyheter/2021/sektorsamhalle/barnkonventionen/?epieditmode=true
2. Avsiktsförklaring C-tillsammans (KS-2021-115)
3. Kommunfullmäktiges behandling av statistikrapport tredje kvartalet 2020
(KS-2020-434)
4. Reglemente för styrelse och nämnder (KS-2020-650)
5. Regler för budgetprocess (KS-2020-736)
6. Regler för budgetuppföljningsprocess (KS-2020-735)
7. Regler för investeringsprocess (KS-2020-737)
8. Mötesanteckningar TRÖ (KS-2021-59)
9. Slutrapport C-tillsammans (KS-2020-536)
10. Uppföljning och utvärdering Frivillighandtaget (KS-2019-611)
Anmälningsärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:
1. Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala 2021-03-17, mål nr 9065-20. Överklagat
beslut om umgängesbegränsning. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2. Beslut från Förvaltningsrätten i Uppsala 2021-03-17, mål nr 998-21. Överklagat beslut
om umgängesbegränsning. Förvaltningsrätten undanröjer de överklagade besluten.
3. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2021-03-19, mål nr 4575-20 E. Överklagat
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, biståndet rör ekonomiskt bistånd för
flyttkostnad. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslutsunderlag
Handlingarna publiceras i arbetsrummet under 3. Information, för dagens
sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande
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