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§ 118. Val av justerare  

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

§ 119. Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer föredragningslistan.  
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§ 120. Beslut om umgängesbegränsning enligt LVU 
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§ 121. Övervägande enligt 14 § 3 st LVU 
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§ 122. Övervägande enligt 14 § 3 st LVU 
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§ 123. Övervägande enligt 14 § 3 st LVU 
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§ 124. Övervägande enligt 14 § 3 st LVU 
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     Dnr SN-2020-79 

§ 125. 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.  

Baserat på Äldreplanen har en tillämpning utarbetats för att ge vägledning till hur 
Äldreplanen ska kunna omsättas i praktisk handling.  Tillämpningen utgår från syfte och mål 
med äldreomsorgen och ett genuint tillsammansarbete i nätverk med den äldre i centrum.  
Tillämpningen innebär att organisationen förväntas bli mer flexibel och anpassningsbar 
utifrån de äldres behov men även mer kunskapsdriven och innovativ för att hitta lösningar i 
den äldres egen miljö. Den förändring som Äldreplanen och tillämpningen beskriver innebär 
att en ny kultur och nya synsätt kommer ersätta de gamla tankemodellerna om hur en effektiv 
äldreomsorg ser ut.  
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Förändringen kommer att genomföras genom att bjuda in till dialog och skapa en gemensam 
förståelse för hur verkligheten ser ut. Att bjuda in till dialog innebär att visa att det enbart går 
att få en trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammar genom ett genuint och äkta 
tillsammansarbete och att det arbetet ständigt behöver vara i utveckling. Tillsammansarbetet 
berör alla de äldre, anhöriga, civilsamhället samt kommunens och regionens medarbetare 
samt den politiska ledningen.  
Ärendet har lagts till som ett löpande informationsärende under 2021 kring arbetet med 
implementeringen av antagen omställningsplan och arbetet med antagen tillämpning av 
äldreplanen. 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 
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. 

Socialnämnden antog Tillämpning av Äldreplanen 2021-05-05. 

Lägesrapport har lämnats på socialnämnden 2021-02-10, § 14 och 2021-03-10, § 37 och 
2021-04-07, § 57 och 2021-05-05, § 71 och 2021-06-02, § 84 och 2021-06-23. § 97. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lina Edlund, verksamhetschef Johan Steinbrecher och verksamhetschef Yvonne 
Wahlbeck föredrar ärendet.  
Informerar om starten för öppen mötesplats för personer med demenssjukdom och deras 
anhöriga, startat grupp för att organisera demensstöd i ordinärt boende, vårdkoordinator på 
plats, workshops kring nya journalföringssystemet, förstudie kring väldfärdsteknik för att 
utöka digitaliseringen, projekt för implementering av individuella beslut, korttidsplatserna på 
Olandsgården är avslutade, mottagningen inom enheten äldre och LSS är igång, beslutet om 
sju korttidsplatser och en trygghetsplats på Lärkbacken är verkställt samt information om 
aktuell situation för lediga lägenheter på särskilt boende.   



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-01   

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-18 

§ 126. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra 
kvartalet 2021 

Beslut 
Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige (bilaga 1). 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en 
statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte 
verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej 
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporterings-
skyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Yvonne Wahlbeck och tf enhetschef Lina Häggström föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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    Dnr SN-2021-32 

§ 127. Ekonomisk uppföljning per juni och juli 2021 
Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning per juni och juli 2021.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning per juli 2021 
Ekonomisk rapport juli 2021 
Prioriteringsfil budget 2022 socialnämnden 

Ärendets behandling 
Socialnämnden har fått redovisning av ekonomin: 2021-03-10, § 38 och 2021-04-07, § 55 och 
2021-05-05, § 73 och 2021-06-02, § 85 och 2021-06-23. § 104. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  
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    Dnr SN-2020-82 
    Dnr KS-2020-442 

§ 128. Remiss av motion från Irmeli Bellander (L) angående 
inrättande av tjänst som äldre och brukarombud  

Beslut 
Socialnämndens yttrande kvarstår. 
 

Reservationer 
Julia Carlström (L) reserverar sig mot beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 
Irmeli Bellander (L) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en fristående tjänst som 
äldre- och brukarombud som ska bevaka intresseområdena för äldre och personer med 
funktionsvariationer. Medel till tjänsten ska skapas inom kommunstyrelsens budget. 
Motionen inkom 2020-06-18 och Socialnämnden lämnade yttrande 2020-09-02.  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-10, § 136 att återremittera ärendet för att ärendet ska 
remitteras till övriga nämnder och till brukarorganisationer. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2020-11-17, § 349 att remittera 
motionen och svaret till barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt de brukarorganisationer som ingår i samverkansforumen KPR/KRF. 
Socialnämnden får möjlighet att komplettera sitt yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion angående inrättande av tjänst som äldre och brukarombud 
Socialnämndens yttrande över inrättande av tjänst som äldre- och brukarombud 
Brukarombudets årsrapport 2020 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-06-09, § 86 och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Socialnämnden har lämnat yttrande 2020-09-02, § 97.  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och antar socialnämndens 
yttrande 2020-09-29, § 217. 
Kommunfullmäktige 2020-11-10, § 136, beslutade efter yrkande från Margareta Widén 
Berggren (S) att återremittera ärendet för att ärendet ska remitteras till övriga nämnder och till 
brukarorganisationer. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2020-11-17, § 349 att remittera 
motionen och svaret till barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt de brukarorganisationer som ingår i samverkansforumen KPR/KRF. 
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Socialnämnden får möjlighet att komplettera sitt yttrande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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    Dnr SN-2021-34 

§ 129.  Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för andra 
kvartalet 2021 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av sjukstatistik för andra kvartalet för sektor Omsorg. Redovisningen kommer 
att ske övergripande på verksamhetsnivå, i bifogad fil kan ni ta del av sjukfrånvarostatistik 
även på enhetsnivå.  

Beslutsunderlag 
Presentation sjukfrånvaro kvartal 2 socialnämnden 
Statistik sjukfrånvaro kvartal 2 sektor omsorg 

Ärendets behandling 
Socialnämnden har fått redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete: 2021-06-02, § 88. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
HR-generalist Michaela Thorelius och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. 
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    Dnr SN-2021-108 

§ 130. Information om ändring av sammanträdesdagar 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens budget- och kvalitetsdag flyttas från fredagen den 10 september till onsdagen 
den 8 september. 
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde onsdagen den 3 november flyttas till måndagen 
den 1 november. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lina Edlund 
Verksamhetschefer Johan Steinbrecher och Yvonne Wahlbeck 
Ekonom Torbjörn Nyqvist 
Registratur, sektor verksamhetsstöd  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-01   

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-2 

§ 131. Information från förvaltningen 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från förvaltningen, främst sektor omsorg, i aktuella frågor. På arbetsutskottet 
lämnades information om: 

• översvämningen i Öregrund som medförde vissa förseningar för hemtjänsten och 
påverkan på Tallparksgårdens källare 

• branden på privata HVB-hemmet i Alunda 
• coronaläget under sommaren 
• inflytten till Albrektsgatan, bara 5 av 10 tillfälliga lägenheter har kunnat nyttjas pga 

för små lägenheter, 11 personer kommer flytta in i de nya lägenheterna på 
Albrektsgatan i januari 2022  

• planen för upphandling av servicetjänster  
• sommarvikariesituationen inom produktion och ansträngd situation för sjuksköterskor 

under sommaren 
• korttidslån av hjälpmedel har ökat under sommaren 
• rekrytering av sjuksköterskor, handläggare inom missbruk och barn- och ungdom 

pågår 
• fortbildning för undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer samt validering 
• stängningen av SAH under sommaren  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. Informerar om: 

• Brand på privat HVB i Alunda: inga brukare från Östhammar. 
• Översvämningen i Öregrund: vi källaren på Tallparksgården men inte så mycket som 

vi befarade. Hemtjänsten tog sig till alla brukare och ingen blev utan insats. Några 
blev något försenade då det regnade som mest. 

• Covid-19: ingen smitta bland brukare. Två icke-vaccinerad personal har testat positivt 
inom hemtjänst. Smittspårning gjordes och inga brukare blev smittade. 

• Albrektsgatan: då det visade sig att fem av lägenheterna var för små för att möblera 
med tex vårdsäng och hjälpmedel så används endast fem lägenheter. Därmed är det 
fullt på Albrektsgatan i dagsläget. I nästa steg kommer 11 personer att ha möjlighet att 
få en lägenhet, i den nya delen. Dessa lägenheter är drygt 30 m2. Klart i januari 2022. 
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• Upphandling av servicetjänster: Isabelle Adevik prioriterar denna upphandling och 
jobbar med den tillsammans med Lina Häggström. Isabelle uppger att målet är att ha 
ett avtal på plats när det andra löper ut. 

− 2021-08-16 starta upphandling 
− 2021-09-20 publicera upphandling. 
− 2021-10-25 sista anbudsdag 
− 2021-10-26 anbudsöppning och utvärdering 
− 2021-11-08 tilldelning följt av 10 dagars avtalsspärr. 
− 2021-11-19 avtalsskrivning.  

• Sommarbemanning: upplevelsen är att det varit svårare med bemanningen den här 
sommaren än tidigare. Alla vikarier håller inte måttet, passar inte tider, vill ta bort 
bokade pass, tar inte ansvar för det som behövs i verksamheten. Några anställningar 
fick avslutas i förtid. Särskilt svårt med vikariebemanningen i Öregrund. Vi såg också 
ett större inflöde på sommargäster och tillfälliga beslut. Så hemtjänsten hade mer att 
göra på färre personer i tjänst (Öregrund). Det har varit en stor brist på sjuksköterskor 
under hela semesterperioden. Det gick inte att täcka upp med tjänsteköp ifrån 
bemanningsföretag, de kunde inte leverera. Flera vakanta tjänster som också 
påverkade täckningsgraden. Sjuksköterskor har fått ändra på sin planerade semester. 
Korttidslån av hjälpmedel ökade under sommaren, det var ifrån sommargäster med 
tillfälliga behov. En kostsam service som vi inte kommer att fortsätta med. Riktlinjen 
kommer att behöva ändras och sommargästerna kan ta med eller hyra hjälpmedel ifrån 
annat håll. Flera grannkommuner har tagit bort servicen med korttidslån. 

• Rekrytering: pga. pensionsavgång försöker vi rekrytera handläggare till missbruk 
myndighet. Vi har under våren haft annons ute där vi inte hittat någon lämplig 
kandidat då adekvat utbildning saknats. Ny rekrytering kommer att påbörjas efter 
semestrarna. Det finns för närvarande sex vakanta sjukskötersketjänster där 
rekrytering pågår. En annons saknar sökande. Gällande rekrytering av socionomer så 
finns 29 sökande varav fyra är socionomer. Två har gått vidare i processen. Söker fyra 
tjänster. 

• Utbildningssatsningen: mycket personal som går utbildning inom produktion. En 
sjuksköterska startar silviasjuksköterskeutbildning. Åtta medarbetare validerar till 
vårdbiträde och är klara som undersköterskor juni 2022. Åtta undersköterskor startar 
utbildning till specialistutbildning som silviasköterska, en undersköterska studerar till 
specialistutbildning i demens. Tio undersköterskor studerar specialistutbildningar 
inom Multisjuka äldre eller inriktning hälsa och rehabilitering. Fem enhetschefer har 
ansökt till en riktad ledarskapsutbildning för äldreomsorgenschefer. 

• SAH-stängning v.29 och 4 veckor: kommunens ansvar är den allmänna palliativa vården. 
SAH stängning ta över de inskrivna patienterna. En risk och konsekvens analys skrevs 
ifrån MAS:ar och överlämnades till chefläkare. Några veckor senare beslutar SAH att 
stänga ned sin verksamhet. Mas och t.f verksamhetschef upprepade att vi inte hade 
resurser att utöka vår verksamhet med den specifika palliativa hemsjukvården. En har 
kunnat vårdas i hemmet och fem har fått vårdas inne på Akademiska sjukhuset. 
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2021-09-01   

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-27 

§ 132. Rapporter 
Beslut 
Socialnämnden tar del av rapporterna.  
 

Ärendebeskrivning 
Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Inga rapporter lämnas på sammanträdet.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-01   

Socialnämnden 
 

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

§ 133. Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delegationslistor: 
1. Arbetsutskottets protokoll 2021-08-18. Beslut i personärenden, se lista 2. 
2. Delegationsbeslut verksamhetsområde myndighet 2021-06-01 t.o.m. 2021-07-31. 
3. Delegationsbeslut verksamhetsområde produktion 2021-06-01 t.o.m. 2021-08-23. 
4. Beslut i övriga ärenden sektor omsorg 2021-06-16 t.o.m. 2021-08-23. 
5. Beslut av förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt 2021-06-16 t.o.m. 
2021-08-23. 
6. Ordförandebeslut 2021-06-16 t.o.m. 2021-08-23. Inga beslut har registrerats för perioden. 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor publiceras separat i arbetsrummet.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-01   

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-2 

§ 134. Anmälningsärenden 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden i arbetsrummet:  
Fylls på löpande fram till sammanträdet 

1. KF Beslut om fastställande av budget 2022 och flerårsplan 2023 – 2025, drift- och 
investeringsbudget inkl. bilagor (KS-2021-79) 

2.  KF beslut om statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2021 
(KS-2021-356, SN-2021-18) 

3. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) avslutar ärendet som rör anmälan om 
incidentrapportering Appva (SN-2021-82). 

4. Yrkesresan avtal mellan SKR och Östhammars kommun avseende tillgång till 
kompetensutvecklingskonceptet (SN-2021-104) 

5. Avtal Sammanhållen journalföring och informationsdelning genom Cosmic, Region 
Uppsala och Östhammars kommun (SN-2021-101) 

6. Beslut från IVO 2021-08-17. IVO avslutar ärendet gällande tillsyn av ej verkställt 
beslut (SN-2020-129) 

 
Anmälningsärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:  

1. Beslut från IVO 2021-06-16. IVO avslår ansökan om överflytt av ärende till 
Östhammars kommun.  

2. IVO överlämnar klagomål på verksamheten Österbybruks hemtjänst, 2021-08-13. IVO 
avslutar ärendet. Östhammars kommun behöver därför inte redovisa till IVO hur 
klagomålet har hanterats (SN-2021-116). 

3. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-06-28. Förvaltningsrätten upphäver det 
överklagade beslutet gällande nödbistånd och visar målet åter till Socialnämnden för 
fortsatt utredning och förnyad prövning. 

4. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-06-29. Förvaltningsrätten bifaller 
överklagandet och förklarar att den enskilde har rätt till insatsen kontaktperson. Målet 
återförvisas till nämnden för ny utredning och nytt beslut om insatsen utformning. 

5. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-06-30, överklagan om avslag gällande 
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

6. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-06-30, överklagan om avslag gällande 
ekonomiskt bistånd. i form av förlängd placering på stödboende. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.  

7. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-07-20, överklagan om avslag gällande 
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-01   

Socialnämnden 
 

8. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-07-27, överklagan om avslag gällande 
ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

9. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-07-28, överklagan om avslag gällande 
tillstånd till färdtjänst. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

10. Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, 2021-08-18. Förvaltningsrätten fastställer 
Socialnämnden i Östhammars kommuns beslut avseende omedelbart 
omhändertagande. Det omedelbara omhändertagandet ska därmed bestå. 

Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras i arbetsrummet under 3. Information, för dagens 
sammanträdesdatum. Anmälningsärenden som omfattas av sekretess och skickas 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet. 
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1 Statistikrapport av ej verkställda beslut 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att överlämna redovisningen till fullmäktige 

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden 

Bakgrund 

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis lämna en 

statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden 

skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit 

från dagen för respektive beslut.  Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte 

verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej 

verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. 

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en 

motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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LSS Beslut 

Beslutsdatum/Avbrott Beslut 

Orsak till att 

beslutet inte 

verkställts 

Vidtagna 

åtgärder 
Kön 

2018-07-26 9.9§Bostad för 

vuxna 

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Utökat 

boendestöd. 

Inväntar 

återkoppling för 

att koppla beslut 

till gruppbostad. 

Man 

2019-06-26 9.9§Bostad för 

vuxna 

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Erbjudande om 

gruppbostad sker 

inom kort. 

Man 

2019-07-03 9.9§Bostad för 

vuxna 

Förhandsbesked Avslutad 2021-

05-07. Återtagen 

ansökan. 

Kvinna 

2019-07-03 9.10§Daglig 

verksamhet 

Förhandsbesked Avslutad 2021-

05-07. Återtagen 

ansökan. 

Kvinna 

2020-03-20 avbrott  9.4§ 

Kontaktperson  

Resursbrist saknar 

lämplig 

person/uppdragstagare 

2020-03-20 

Kontaktperson 

avslutar sitt 

uppdrag. 

Rekrytering 

pågår. 

Man 

2020-01-22  9.6§ 

Korttidsvistelse  

Resursbrist, saknar 

lämplig 

uppdragsfamilj 

2020-02-06 

kontakt med två 

kontaktfamiljer, 

tackar nej pga 

tidsbrist. 2020-02-

27 kontakt med 

två 

kontaktfamiljer, 

tackar nej pga 

tidsbrist. 2020-03-

05 kontakt med 

familj tackar nej 

pga tidsbrist. 

Kvinna 

  

Bilaga 1, SN § 126/2021 
Sidan 4 av 11



5 

 

 

 
osthammar.se 

 

2020-02-10  9.9§ Bostad för 

vuxna  

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Haft insatsen 

boende SoL 2020-

05-01 -- 2020-08-

31. Har insatserna 

boendestöd, 

hemtjänst, daglig 

verksamhet och 

kontaktperson. 

Erbjuden bostad 

på Albrektsgatan, 

kommer att flytta 

in i juli. 

Kvinna 

2020-03-19 9.6§Korttidsvistelse  Ej nyttjat insatsen 

pga Covid-19  

Kommer ej att 

nyttja korttidshem 

så länge Covid-19 

pågår. Får 

vaccinations dos 

nr 2 inom kort, 

därefter planeras 

intro. 

Man 

2020-03-24  9.9§ Bostad för 

vuxna  

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Verkställd 2021-

04-01. 

Kvinna 

2020-06-18  9.4§ 

Kontaktperson  

Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstagare 

Verkställd 2021-

06-14. 

Man 

2020-06-23  9.4§ 

Kontaktperson 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstagare 

Avslutad 2021-

05-10. Återtagen 

ansökan. 

Man 

2020-08-27 avbrott  9.4§ 

Kontaktperson 

Annat skäl Avslutad 2021-

04-23. Ersätts 

med annan insats. 

Kvinna 

2020-09-11  9.9§ Bostad för 

vuxna  

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Boendestöd, 

kontaktperson, 

SoL-

insatser/hemtjänst. 

Erbjuden bostad 

på Albrektsgatan, 

flyttar in i juli. 

Kvinna 
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2020-09-12 avbrott  9.4§ 

Kontaktperson 

Annat skäl 2020-09-18 

Matchningsmöte 

med tilltänkt KP, 

blir inget avtal då 

brukare önskar 

KP med bil och 

körkort, letar 

vidare efter 

lämplig KP. 

Man 

2020-10-09  9.4§ 

Kontaktperson 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstagare 

Har insatserna 

boendestöd via 

SoL och daglig 

verksamhet via 

LSS, fortsätter att 

leta lämplig KP. 

Man 

2021-03-15  9.4§ 

Kontaktperson 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstagare 

Beviljad 

boendestöd SoL 

och daglig 

verksamhet 

Man 

2021-02-08 avbrott 9.6§Korttidsvistelse Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstagare 

2021-03-19 

Kontakt med KF, 

tackar nej pga 

sjukdom. 2021-

06-06 Kontakt 

med KF, tackar 

nej pga tidsbrist. 

2021-06-10 

Kontakt med KF, 

tackar nej pga 

tidsbrist. 2021-06-

22 Kontakt med 

KF, ska 

återkomma med 

besked pga tackat 

ja till annat 

uppdrag. 

Man 
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SoL Beslut 

Beslutsdatum/Avbrott Beslut 

Orsak till att 

beslutet inte 

verkställts 

Vidtagna 

åtgärder 
Kön 

2020-08-06 Dagverksamhet(ÄO) Start av insats 

avvaktades av 

brukare. 

Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser. 

Kvinna 

2020-08-21 Dagverksamhet(ÄO) Start av insats 

avvaktades av 

brukare. 

Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser. 

Man 

2020-10-02 Hemtjänst(ÄO) Start av insats 

avvaktades av 

brukare. 

Verkställd 2021-

04-22. 

Kvinna 

2020-11-05 Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser. 

Kvinna 

2020-11-24 Korttidsboende 

(ÄO) 

Skulle ha insats 

korttidsplats under 

makens 

sjukhusvistelse som 

inte blev av. Kunde 

istället vistas hemma 

under period.  

Beslut om 

korttidsboende 

avslutat 2021-06-

09. 

Kvinna 

2020-11-26 Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22.  

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser.  

Kvinna 
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2020-12-23 Tvätt (ÄO) Tackade tillfälligt nej 

under 

flytt/evakuering. 

2021-03-26 

Flyttade tillbaka 

hem från 

evakueringsbostad 

i Alunda. Brukare 

vill inte ha insats, 

bedömning gjord 

att brukares vilja 

tillgodoses. 

Man 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser.  

Kvinna 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Beslut avslutat 

2021-05-27. 

Brukare flyttat till 

särskilt boende. 

Kvinna 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Beslut avslutat 

2021-03-23. 

Brukare flyttat till 

särskilt boende. 

Man 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser.  

Man 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser.  

Man 
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2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser.  

Kvinna 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser.  

Kvinna 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser.  

Man 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Beslut avslutat 

2021-04-28. 

Brukare flyttat till 

särskilt boende. 

Kvinna 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Beslut avslutat 

2020-12-02. Gick 

ej att verkställa då 

brukare inte 

kunde vistas i 

miljön. 

Kvinna 

2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser.  

Kvinna 
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2020-10-22 avbrott Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser.  

Kvinna 

2021-01-25 Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Kvinna 

2020-12-17 Kontaktperson 

(IFO) 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstagare 

Beslut avslutat 

2021-05-31. 

Brukare vill ej 

längre ha insats. 

Man 

2021-02-24 avbrott Kontaktfamilj (IFO) Resursbrist, saknar 

lämplig 

uppdragsfamilj 

 Man 

2021-02-24 avbrott Kontaktfamilj (IFO) Resursbrist, saknar 

lämplig 

uppdragsfamilj 

 Kvinna 

2021-03-01 Kontaktperson (OF) Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstagare 

 Man 

2021-03-03 Matleverans (ÄO) Brukare har ej behövt 

nyttja insatsen. 

Insats har ej 

kunnat verkställas 

då kund vistats på 

sjukhus 

återkommande 

och långa perioder 

mars-juli. Brukare 

avled i juli. 

Kvinna 

2021-03-03 Hemtjänst (ÄO) Brukare har ej behövt 

nyttja insatsen. 

Handläggare 

stämmer av med 

brukare om 

beslutet kan 

avslutas. 

Kvinna 
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2021-03-19 Dagverksamhet(ÄO) Dagverksamheten 

stängde pga Covid-19 

2020-10-22. 

Har inte 

verkställts pga 

dagverksamheten 

stängt. 

Handläggare har 

haft kontakt och 

diskuterat andra 

insatser 

Man 

2021-03-23 Hemtjänst (ÄO) Brukare har ej behövt 

nyttja insatsen. 

Samhall har pratat 

med kunden vid 

flera tillfällen men 

hon säger att hon 

vill avvakta med 

insatsen tills hon 

pratat med sin 

dotter som ev 

skulle hjälpa till 

med detta. 

Kvinna 

2021-03-24 Korttidsboende 

(ÄO) 

Resursbrist, saknar 

ledig plats 

Erbjuden utökad 

hemtjänst vilken 

man har tackat nej 

till. Finns även ett 

beslut om 

avlösarservice. 

Verkställd 2021-

06-29. 

Kvinna 
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