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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  3 (21) 

Socialnämnden 
 

§ 86. Val av justerare  

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

§ 87. Fastställande av föredragningslista 
Beslut 
Socialnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
p.18 (§ 103) Nytt dataskyddsombud i Östhammars kommun, tas upp som tillkommande 
ärende 
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2022-06-22  4 (21) 

Socialnämnden 
 

 

§ 88. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  5 (21) 

Socialnämnden 
 

§ 89. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU 
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Socialnämnden 
 

§ 90. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
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Socialnämnden 
 

§ 91. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  8 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-64 

§ 92. Rapporter från verksamheten avseende ekonomi och 
kvalitet  

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn och ungdom, myndighet och Korttidsenheten redogör för kvalitet och volym, ekonomi i 
balans samt attraktiv arbetsgivare.  

Beslutsunderlag 
Redovisas muntligt på sammanträdet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Enhetschef Hatim Abu Rweileh, sektorchef Lina Edlund och enhetschef Jenny Melkerstrand 
föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Lina Edlund, sektor Omsorg 
Ida Eklöf, sektor Omsorg 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  9 (21) 

Socialnämnden 
 

Dnr SN-2022-59 

§ 93. Redovisning av avvikelser och synpunkter för tertial 1 2022 
Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger avvikelser och synpunktsstatistik för tertial 1 2022. 

Beslutsunderlag 
Rapport analys avvikelser och synpunkter för tertial 1 2022. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Yvonne Wahlbeck och projektledare/MAR Monika Eriksson föredrar 
ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  10 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-21 

§ 94. Ekonomisk uppföljning per maj 2022 
Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen gällande den ekonomiska uppföljningen. 

 
Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har sedan januari 2021 antagna regler för kommunens 
budgetuppföljningsprocess som beskriver grundprinciper för budgetuppföljningen och hur 
ofta den ska rapporteras till nämnd. Grundprinciperna går ut på att uppföljningen i första hand 
ska fokusera på avvikelser, och att om prognosen visar på avvikelser så ska det tas fram en 
åtgärdsplan för att nå beslutade mål. Verksamheten har ett kontinuerligt ansvar att följa sin 
ekonomi, och minst varannan månad ska det göras en mer noggrann uppföljning med 
tillhörande årsprognos.  
Ärendet har inte beretts på arbetsutskottet pga. sjukdom. 

Ärendets behandling 
Socialnämnden har fått redovisning av ekonomin: 2022-03-09 § 35 och 2022-04-06 § 45 och 
2022-05-04 § 64 och 2022-06-01 § 78. 2022-05-04 § 64 och 2022-06-01 § 78. 

Beslutsunderlag 
Driftrapport jan-maj 2022 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Controller Mohammad Gharagozlou, sektorchef Lina Edlund och sektorchef Helen Åsbrink 
föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Lina Edlund, sektor Omsorg 
Sara Ersund, sektor Verksamhetsstöd 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  11 (21) 

Socialnämnden 
 

§ 95. Verksamhetsbesök på Albrektsgatan 
 
Socialnämnden genomförde studiebesök hos verksamheten på Albrektsgatan. Nämnden 
besökte hjälpmedelsförrådet, servicebostaden samt fick information från Östhammars hem. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  12 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-5 

§ 96. Informationsärende; Råd för Social hållbarhet 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Råd för Social hållbarhet är ett länsövergripande råd på tjänstemannanivå. Rådets arbete utgår 
från en Överenskommelse om regional samverkan (bilaga 1). Överenskommelsen ses nu över 
och rådsmedlemmarna önskar se en breddad förankring av såväl rådet som 
överenskommelsen. 
Länsstyrelsen är sammankallande för rådet och deltar gör; samtliga kommuner i Uppsala län, 
Länsstyrelsen, Region Uppsala, Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Nationellt centrum för kvinnofrid samt 
Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Från Östhammars Kommun deltar 
kommundirektör och tjänsteperson från sektor samhälle, som rådsmedlem respektive 
representant i samordningsgruppen.  
Syftet med rådet är att skapa struktur och systematik i länets arbete för social hållbarhet.  
Fokus är gemensamma insatser som skapar ett mervärde för hela Uppsala län. Arbetet ska 
anpassas utifrån både lokala och regionala behov och prioriteringar och ska koordineras inom 
ramen för befintliga politiska uppdrag.  
Arbetet som sker inom ramen för rådet är även ett sätt att förverkliga den Regionala 
utvecklingsstrategin, särskilt målområde en region för alla. Och att genomföra Agenda 2030, 
de globala målen, inom Uppsala län. Målet för samverkan är att öka möjligheten till ett gott 
liv på lika villkor för hela länets befolkning.  
Överenskommelsen kompletteras med Plan för regional samverkan inom prioriterade 
områden (bilaga 2) samt av Gemensamma pågående aktiviteter (bilaga 3), som tillsammans 
konkretiserar de prioriteringar som rådet beslutat samverka om.  
De prioriterade områdena för samverkan är;  

• Att främja hälsa, trygghet och goda livsvillkor för socioekonomiskt utsatta områden 
och grupper.  

• Att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat 
våld och förtryck, prostitution samt människohandel med särskilt fokus på sexuella 
ändamål.  

Exempel på insatser som kan komma att genomföras är; forum för lärande, gemensamma 
utbildningar, samverkan kring metoder för delaktighet och inflytande eller att genomföra 
gemensamma kommunikationsinsatser.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Överenskommelse om regional samverkan 
Bilaga 2 Plan för regional samverkan inom prioriterade områden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  13 (21) 

Socialnämnden 
 

Bilaga 3 Gemensamma pågående aktiviteter 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Hälsoutvecklare Caroline Henning föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Peter Nyberg, kommundirektör 
Caroline Henning, hälsoutvecklare, Sektor samhälle  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  14 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-63 

§ 97. Lägesrapport välfärdsteknik 
Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen gällande välfärdsteknik. 
 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av utvecklingen inom välfärdsteknik inom produktion omsorg. Antal beslut på 
trygghetskameror och larm ligger kvar på samma nivå som 2021. En nyhet för verksamheten 
är inköpen av de digitala läkemedelsskåpen först och främst till ordinärt boende. 

Trygghetskameror 
27 st. finns för närvarande beviljade och vid beslut om tillsyn kan de ersättas med en 
trygghetskamera. Kostnadsbesparande utifrån färre besök per natt. Upplevs positivt från 
brukare att inte bli störd av personal och ökar möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. 

Trygghetslarm 
Beslut om trygghetslarm (737 st.) fattas av biståndshandläggare. Beslut om trygghetslarm, i 
form av GPS larm för närvarande 65 st. Ökar trygghet och möjlighet att bo kvar i det egna 
hemmet. 

Dörrlarm 
Tysta larm (13 st.) signal går till trygghetsjouren när brukaren passerar dörren och larmet 
skickas vidare ut till hemtjänstpersonalen. Hemtjänstpersonal kan möta upp brukaren utanför 
hemmet. Ökar möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. 

Robotkatter 
Den boende som knyter an till katten (18 st.) kan få katten att jama, kurra, lägga sig ned och 
slicka på tassen. Katten ger en stund av trygghet och lugn. 
Digitala läkemedelsskåp 
Medarbetaren använder en och samma digitala nyckel till samtliga medicinskåp. Nyckeln är 
laddad med behörigheter och aktiv tid för arbetspasset. Spårbarhet och tidsloggar skapar 
trygghet för medarbetaren, brukaren och ansvariga. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Enhetschef Lena Nilsson Sääf föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Lina Edlund, sektor Omsorg  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  15 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-29 

§ 98. Lokalrevision socialnämnden 
Beslut 
Socialnämnden antar handlingen ”Lokalrevision Socialnämnden 2022-2030” och överlämnar 
densamma som underlag till kommunens gemensamma lokalförsörjningsplan. (Bilaga 1) 
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har i uppdrag att sörja för att verksamheternas behov av lokaler 
tillgodoses på bästa sätt. Bästa sätt har identifierats som att förvaltningens verksamheter 
identifierar behov via fakta (t.ex. befolkningsprognoser, statusinventeringar av byggnader, ny 
lagstiftning) och politiska styrdokument (t.ex. översiktsplanering, tillväxtstrategi, 
budgetprocess, nämndspecifika planer) De identifierade behoven sammanställs därefter i en 
gemensam långsiktig lokalförsörjningsplan, som bygger på nämndernas underlag.  
Socialnämndens planeringsunderlag ska uppdateras årligen, tidigt på året för att vara i fas med 
budgetprocessen. Efter att nämnden beslutat om lokalrevisionen så skickas det till sektor 
Samhälle där det tas om hand och införlivas i den kommunövergripande 
lokalförsörjningsplanen.  

Beslutsunderlag 
Lokalrevision Socialnämnden 2022-2030 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag 2022-03-23 att genomföra en 
revision av dokumentet ”Planeringsunderlag för lokaler, socialnämnden 2021-2030”. 
Lokalrevisionen ska redovisas på socialnämndens sammanträde 2022-05-04. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Marie Berggren, sektor Samhälle 
Ulf Andersson, sektor Samhälle 
Lina Edlund, sektor Omsorg 
Ida Eklöf, sektor Omsorg  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  16 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-5 

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

Ärendebeskrivning 
Information från förvaltningen, främst sektor omsorg. På arbetsutskottet lämnades 
information om aktuellt smittläge, IKB-teamet (tidigare kallat socialpsykiatriska 
behandlingsteamet) samt upplägg kring arbetet med mål och styrtal. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet och informerar om: 

• lex Sarah ärende 
• coronaläget 
• incident i kommunhuset 
• organisationsförändringar av rehab och förebyggande och hjälpmedelsenheten 
• sommarbemanningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  17 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-17 

§ 100. Rapporter 
Beslut 
Socialnämnden tar del av rapporterna.  
 

Ärendebeskrivning 
Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Desirée Mattsson (S) rapporterar om anhörigdag på Olandsgården den 10 juni. En uppskattad 
dag med ca 100 gäster. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  18 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-16 

§ 101. Redovisning av delegationsbeslut för juni 2022 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delegationslistor: 

A. Arbetsutskottets protokoll 2022-06-01 och 2022-06-08.  
B. Ordförandebeslut fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2022-06-15. Inga beslut för perioden. 
C. Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen, rapporteras på nästa sammanträde. 

a. Beslut av förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt fr.o.m. 
2022-06-01 t.o.m. 2022-06-15. Inga beslut för perioden. 

D. Delegationsbeslut äldre och LSS, rapporteras på nästa sammanträde. 
E. Delegationsbeslut avgifter, rapporteras på nästa sammanträde. 
F. Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst, rapporteras på nästa sammanträde. 
G. Delegationsbeslut bostadsanpassning, rapporteras på nästa sammanträde. 
H. Delegationsbeslut parkeringstillstånd fr.o.m. fr.o.m. 2022-05-01 t.o.m. 2022-06-01. 

Inga beslut rapporterade. 
I. Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2022-

06-15. Inga beslut för perioden. 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor i arbetsrummet under rubrik 4. Delegationsbeslut. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  19 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-05 

§ 102. Anmälningsärenden 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden i arbetsrummet:  

1. Protokoll sektorsamverkan  
2. Mötesanteckningar från samtal mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 

kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott (SN-2022-
68) 

3. Brev från allmänna arvsfonden gällande information om det kvalitetsindex för 
kommunenshemtjänst (SN-2022-66) 

4. Kommunstyrelsens beslut om tidsplan för översiktsplan 2022 inkl. bilaga, 2022-05-31 
§ 119 (KS-2021-658) 

5. Kommunstyrelsens beslut om tidsplan om samråd, utställning och internremiss av 
avfallsplan samt betydande miljöpåverkan inkl. bilaga, 2022-05-31 § 114 (KS-2022-
35) 
 

Anmälningsärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:  
1. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2022-05-31 gällande ekonomiskt bistånd. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
2. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2022-05-31 gällande ekonomiskt bistånd. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
3. IVO överlämnar klagomål på socialtjänsten i Östhammars kommun, 2022-05-23. IVO 

har tagit emot klagomål på socialtjänsten barn och unga i Östhammars kommun. 
Socialnämnden ansvarar för att utreda klagomålet. Ingen redovisning behöver göras 
till IVO. IVO avslutar ärendet. (SN-2022-60) 

4. IVO överlämnar klagomål på socialtjänsten i Östhammars kommun, 2022-05-23. IVO 
har tagit emot klagomål på socialtjänsten i Östhammars kommun. Socialnämnden 
ansvarar för att utreda klagomålet. Ingen redovisning behöver göras till IVO. IVO 
avslutar ärendet. (SN-2022-62). 

5. Lex Sarah rapport 2022-05-11 (SN-2022-77) 
 

Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras i arbetsrummet under rubrik 3. Information, för dagens 
sammanträdesdatum.  
Anmälningsärenden som omfattas av sekretess publiceras inte utan skickas på begäran. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-22  20 (21) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-80 

§ 103. Nytt dataskyddsombud i Östhammars kommun 
Beslut 
Socialnämnden utser JP Infonet som nämndens dataskyddombud. Nuvarande 
dataskyddsombudet Qnister AB entledigas från uppdraget.  
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud, för att möjliggöra en 
omfördelning av resurser (dnr KS-2022-304). Som nytt dataskyddsombud för Östhammars 
kommun föreslås JP Infonet. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster kopplade till 
dataskyddsförordningen och vann upphandlingen. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska det 
finnas ett dataskyddsombud i en organisation av Östhammars kommuns storlek. Alla nämnder 
under kommunfullmäktige ska utse ett dataskyddsombud. Det är möjligt att utse ett 
gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder. Dataskyddsombudet ska övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om 
hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att bestämmelser och interna 
styrdokument följs samt informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet är 
inte ansvarigt för att dataskyddsförordningen följs. Det åligger de personuppgiftsansvariga, 
det vill säga de olika nämnderna.   
Avsnitt 4, artikel 37-39, i dataskyddsförordningen beskriver vilka som ska utnämna ett 
dataskyddsombud samt vilken ställning och vilka uppgifter ombudet ska ha. 
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse dataskyddsombud för 
Östhammars kommun. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ha samma 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten. Varje nämnd gör en egen anmälan på 
Integritetsskyddsmyndigheten hemsida. 
Qnister AB har tidigare varit dataskyddsombud i Östhammars kommun. I och med att med att 
socialnämnden utser ett nytt dataskyddsombud entledigas Qnister AB från uppdraget som 
dataskyddsombud.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via blankett: https://www.imy.se/verksamhet/utfora-
arenden/anmal-dataskyddsombud/ 
  

https://www.imy.se/verksamhet/utfora-arenden/anmal-dataskyddsombud/
https://www.imy.se/verksamhet/utfora-arenden/anmal-dataskyddsombud/
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1. Inledning 
Socialnämndens uppgift är att bedriva verksamhet i enlighet med socialtjänstlag, lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslag upp till kommunal nivå, omfattande: 

• Individ- och familjeomsorg 
• Äldreomsorg 
• Stöd till personer med funktionsvariationer 
• Uppsökande, förebyggande och öppna insatser 
• Färdtjänst 
• Bostadsanpassning 

Syftet med socialtjänsten är att främja individens ekonomiska och sociala trygghet. 

• Jämlikhet i levnadsvillkor. 
• Aktiva deltagande i samhällslivet. 

Målgruppen är främst äldre, människor med funktionsbegränsningar samt medborgare i socialt 
utsatta situationer. 

I Östhammars kommun har Sektor samhälle det övergripande ansvaret för att tillhandahålla lokaler 
och anläggningar till verksamheterna i egna fastigheter, på kommunens mark eller hyra in, alternativt 
arrendera av extern part för verksamhetens räkning. Sektor verksamhetsstöd har i sin tur ansvaret 
för att underhålla och verksamhetsanpassa ändamålsenliga lokaler för kommunens räkning. 
Målsättningen är att kommunens lokalförsörjning ska vara ändamålsenlig, ha hög nyttjandegrad, 
utvecklas i takt med förändrad efterfrågan, underhållas, verksamhetsanpassas och upplevas som en 
tillgång för kommuninvånarna. 

Kommunens regler för internhyresmodell reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst 
avseende verksamhetslokaler. Parterna som berörs är sektor samhälle som fastighetsägare och 
hyresvärd, sektor verksamhetsstöd i form av fastighetsförvaltare och samtliga sektorer som bedriver 
verksamhet i såväl kommunägda som inhyrda lokaler. 

Kommunens regler för investeringsprocess reglerar hur kommunens investeringar sker. Processen ser 
olika ut beroende på vilken typ av investering som avses. 

1.1 Syftet med dokumentet 
Dokumentets syfte är att belysa dagens och framtidens behov av lokaler för socialnämndens 
ansvarsområde utifrån vad som är känt idag. Detta dokument ska ses som ett underlag inför framtida 
ärenden och utredningar med lokalpåverkan med syfte att underlätta beslutsfattande. 

1.2 Revidering av dokumentet 
Dokumentet ska revideras årligen utifrån aktuella prognoser och förutsättningar. Revidering av och 
beslut om revideringen behöver ske inför uppstart av budgetprocessen. 
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2. Förutsättningar 
2.1 Hur stor andel av den äldre befolkningen har behov av insatser från 

äldreomsorgen? 

Andel av befolkningen i särskilt boende eller 
ordinärt boende 

 

  2018 2019 2020 

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Uppsala läns kommuner 3,6 3,4 3,2 

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Östhammar 3,7 3,6 3,6 
Invånare 65+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, 
andel (%) 

 
Uppsala läns kommuner 

10,6 10,2 
 

9,9 

Invånare 65+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, 
andel (%) 

 
Östhammar 

10,5 10,9 10,9 

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Uppsala läns kommuner 6,7 6,9 6,7 

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Östhammar 6,8 7,3 7,4 
Invånare 80+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, 
andel (%) 

Uppsala läns kommuner 31 
 

31 
 

29 

Invånare 80+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, 
andel (%) 

Östhammar 31 
 

31 32 

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) Uppsala läns kommuner 11,4 10,8 10 

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) Östhammar 11,2 11 10,9 

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Uppsala läns kommuner 20 20 19 

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Östhammar 20 20 21 
Tabell 1: Kolada (2022). Andel av befolkningen i särskilt boende eller ordinärt boende. 

 

2.2 Demografi och befolkningsprognoser 
Befolkningsutvecklingen för gruppen 65 år och äldre visas i diagrammet nedan 

 
Diagram 1: (Statistiska centralbyrån (2021). Andel av befolkningen mellan 65-79 år samt 80+ mellan åren 1970 till 2020. 

 

I diagrammet utläses att gruppen 65-79 år ligger relativt stabilt mellan 1970 till i början av 2000 talet 
och växer sedan kraftigt från och med 2006. Östhammars kommun beställer regelbundet 
befolkningsprognoser från statistiska centralbyrån, SCB. Prognoserna sträcker sig 20 år framåt i tiden 
och är uppdelade i ettårsklasser. 
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Diagram 2: Statistiska centralbyrån (2021). Prognostiserad befolkningsutveckling av andelen 65-79 år samt 80+ mellan 2018 
och 2035. 

 
 
 

 

Diagram 3: Statistiska centralbyrån (2020). Prognostiserad befolkningsutveckling av andelen 80+ mellan 2018 fram till 2035. 
 

Enligt SCB:s prognoser för hela kommunen beräknas gruppen över 65 år öka den närmsta 15- 
årsperioden. I diagrammet ovan redovisas statistik från SCB:s faktiska befolkning för åren 2018-2020 
samt prognos från 2021 till 2035 för Östhammars kommun. 

I diagrammen ser man att hela gruppen 65 år och äldre växer under hela perioden men att det från 
2023 är tydligt att gruppen 80+ år växer mest. 
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3. Bostäder för äldre enligt SOL 
Östhammars kommun har i förhållande till riket en större andel äldre invånare avseende 65 år och 
äldre. Antalet och andelen invånare över 65 år förväntas också att öka under de närmaste 10 åren. 
 
I tabellen om medianvårdtid antal dagar i särskilt boende inom äldreomsorg går det inte att se någon 
tydlig trend, målgruppen är också förhållandevis liten vilket kan förklara de stora svängningarna. 

 

Diagram 4

: 
Kolada (2022). Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar. 

 

 
En hög omsättning på brukare är ofta förknippat med ett högre slitage än normalt varför 
underhållsintervallen i dessa boendeformer bör vara tätare än för vanliga bostäder. En person med 
demens är oftast fysiskt mer aktiv än en person med omvårdnadsbehov. En placering utifrån 
demenssjukdom har även en längre boendetid än en ren omvårdnadsplacering vilket innebär att 
behovet av platser kommer att öka på grund av att omsättningen av befintliga platser minskar. Den 
genomsnittliga boendetiden kommer att öka med ett ökat antal platser för demenssjuka. Det är 
därför av vikt att kommunen bevakar utvecklingen av den genomsnittliga boendetiden. 

Bilaga § 1 SN § 98/2022 
Sidan 6 av 16



7  

Antalet 65 åringar och äldre beräknas att öka från 6259 personer (2021). Det närmaste året förväntas 
antalet 65+ invånare i kommunen att öka med 130 personer. Blickar vi framåt till 2031 är prognosen 
att antal 65+ har ökat med cirka 930 personer. 

 

Diagram 5: Statistiska centralbyråns befolkningsprognos (2020). 65 år och äldre. 
 

Antalet 80 + åringar förväntas 2021 uppgå till 1590 personer och beräknas växa till 2550 personer år 
2031. Ökningen i gruppen med knappt 1 000 personer kan sättas i relation till andelen i gruppen 80+ 
som under 2021 antingen hade särskilt boende eller ordinärt boende. 

 

Diagram 6: Statistiska centralbyråns befolkningsprognos (2020). 80 år och äldre. 
 

4. Särskilt boende, äldre 
Särskilt boende för äldre är enligt Socialtjänstlagen en behovsprövad boendeform, där kommunerna 
är skyldiga att tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad. 

Kommunen har idag fem boenden med sammanlagt 233 platser. Samtliga fastigheter ägs av 
kommunen eller Stiftelsen Östhammarshem. All verksamhet bedrivs i kommunal regi. 

Befolkningsprognos 65 år och äldre 
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Ort 

 
Särskilt boende 

 
Omvårdnad 

 
Demens 

Total 
platser 

 
Korttidsplats 

 
Psykiatriplats 

 
Lägenheter 

Östhammar Edsvägen 16 0 58 60 2 0 62 
Öregrund Tallparksgården 23 0 23 0 0 23 
Gimo Lärkbacken 35 0 47 7 5 46 
Alunda Olandsgården 53 0 53 0 0 53 
Österbybruk Parkvägen 0 47 48 1 0 48 

 Totalt 111 105 233 10 5 232 
Tabell 2: Särskilda boenden år 2022. 
 
 

 

Framtida behov 
Om vi endast tittar på den prognostiserade befolkningsutvecklingen i kommunen och antar att 
behovet av SÄBO-platser i kommunen följer samma utveckling, kan vi se ett ökat behov med drygt 
100 platser de kommande 10 åren. Tittat man däremot tillbaka går det att se att det finns en 
minskande andel av äldre som bor på särskilt boende. En förklaring till detta är att allt fler människor 
tenderar att välja att så långt som möjligt bo kvar i hemmet samt att den äldre befolkningen tenderar 
att vara friskare än tidigare. I arbetet med Trygg och hållbar äldreomsorg ingår att arbeta aktivt med 
det förebyggande arbete och kvalitativa hemtjänstinsatser, för att fler ska kunna bo hemma längre 
med god- och trygghetsskapande omsorg. Detta är en delmängd i arbetet med att möta behoven 
utifrån den prognostiserade befolkningsutvecklingen.  Kommunen kommer att behöva följa 
utvecklingen av antalet äldre i befolkningen och antalet äldre i behov av särskilt boende. 

Parallellt med den ökande äldre befolkningen ser kommunen också en ökning av personer med 
demenssjukdom. Sektor omsorg har under 2021 ställt om Edsvägen 16 och Parkvägen till enbart 
demensboenden och Olandsgården, Lärkbacken och Tallparksgården har ställts om till 
omvårdnadsboenden. 

4.1 Korttidsboende 
Korttidsboende är en typ av tillfälligt boende som är en avlastning för anhöriga eller rehabilitering för 
individen. Boendet kan även användas efter vård i väntan på att flytta hem eller flytta till annat 
anpassat boende. Beslut om placering fattas enligt SoL. 

Befintligt bestånd uppgår idag till 10 platser som kommunen driver i egen regi. Beskrivs i tabell nr: 2 

Det finns också ett samverkansavtal med regionen med totalt 18 närvårdsplatser, inrymda vid 
regionens lokaler vid vårdcentrum i Östhammar. Den drivs av kommunen men kostnaden uppgår till 
35 %. Beslut om placering fattas av läkare från regionen. 
 
Framtida behov 
Under 2021 gjordes en omställning av korttidsplatser från 14 till 10. Det framtida behovet av 
korttidsplatser kommer att behöva följas noggrant och ses över de kommande åren. 

 

5. Ordinärt boende 
Ordinärt boende innebär att en människa bor kvar i den egna lägenheten även på äldre dagar. 
Ordinärt boende har ökat och ställer nya krav vad gäller tillgänglighet och framkomlighet. Detta 
gäller såväl inom den egna bostaden som miljön runt omkring, exempelvis trapphus, portentré och 
gångvägar. Behöver den äldre personen ytterligare assistans så sker det genom hemtjänst. 

5.1 Hemtjänst 
Antalet brukare med behov av hemtjänst ökar i takt med att de äldre blir fler samt att vårdtyngden 
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ökar. Palliativ vård i hemmet blir allt mer efterfrågat. I samband med att personalgruppen förstärks 
med personal, finns behov av större eller utökade lokaler.  
 
Framtida behov 
Hemtjänstens lokaler är idag belägna inom de fem särskilda boendena. I samband med 
personalförstärkning ökar behovet av personalutrymmen. Behovet bedöms störst för Östhammar, 
varför sektor samhälle har i uppdrag att utreda möjlighet till ombyggnation av Edsvägen för att möta 
behovet. 
 
Trygghetsboende och Seniorboende 
Trygghetsboenden och seniorboenden är inte ett kommunalt ansvar, och är inte biståndsbedömt. 
Stiftelsen Östhammarshem har ett antal platser som de administrerar och kommunen behöver 
fortsätt hålla en tät dialog med Östhammarshem och andra aktörer för att säkerställa att antalet 
boenden ligger i linje med behovet. 

Framtida behov 
Tittar vi på den prognostiserade befolkningsutvecklingen bör behovet av den här typen av boenden 
att öka de kommande åren. Kommunen måste fortsatt följa utvecklingen och ha en tät dialog 
tillsammans med Östhammarshem och andra aktörer för att möta efterfrågan på dessa typer av 
boenden. 

5.2 Servicelägenheter och Annan särskilt anpassad bostad 
En servicelägenhet är en bostad som till viss del är anpassad till personer med funktionshinder. 
Lägenheterna finns till exempel på markplan eller är utrustade med hiss. Lägenheterna är i storleken 
1 rum och kokvrå till 2 rum och kök. Det finns ingen tillgång till gemensam service eller personalstöd.  
Under 2021 ställdes en del av servicelägenheterna om till Annan särskilt anpassad bostad, enligt LSS. 
I kommunen finns idag 4 personer med den boendeformen.  
 
Bostäderna är inte låsta för LSS eller SOL utan används flexibelt utifrån beslut.  
 

 

Ort Servicelägenhet LGHT SOL LSS  

Östhammar Prästgatan 26 25 1 2 RoK 
Öregrund Smedjegatan 24 24 0 2 RoK 
Gimo Åkerigatan 14 12 2 2 RoK 
Österbybruk Ekbacksvägen 21 20 1 2 RoK 
TOT  85 81 4  

Tabell 3: Befintligt bestånd servicelägenheter 2022. 
 

Framtida behov 
Kommunen ser i dagsläget inget ytterligare behov av servicelägenheter inom den närmaste 5- 
årsperioden, det förs kontinuerligt dialog med Östhammarshem. 

 

6. Verksamhet för funktionshindrade 
Boendeformen för funktionshindrade lyder under LSS, vilket innehåller bestämmelser om insatser för 
särskilt stöd och service. En LSS-bostad är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Det innebär en bostad anpassad för exempelvis personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada. Boendet kan vara en gruppbostad, en servicebostad 
eller annan särskilt anpassad bostad. Målet är att ge personen möjlighet att bo i ett fullvärdigt hem 
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utan institutionsprägel, för permanent bruk. 

6.1 Gruppbostad LSS 
Kommunen har i dagsläget 6 gruppboenden med sammanlagt 35 bostäder. 5 gruppboenden finns i 
Östhammar och ett i Österbybruk. Vid Dannemoravägens gruppboende i Österbybruk finns 
ytterligare 4 lägenheter (LSS servicebostäder) knutna till gruppbostaden, d.v.s. personalstöd finns  
tillgängligt till dessa lägenheter.  

 
Ett alternativ till gruppboende är personlig assistans, vilket kan påverka behovet av gruppboenden 
beroende på om SFB (Socialförsäkringsbalken) och Försäkringskassans beslut begränsas. Regelverket 
och de eventuella förändringarna behöver bevakas och hanteras om lagändring införs. 

 

 

 

 

 

 
Tabell 4: Befintligt bestånd gruppbostad LSS. 

 

Framtida behov 
Boendena Abborren och Klackskär är tillfälligt lokaliserade på Vårdcentrum på grund av åtgärder i 
ordinarie boende. Om boendena kan flytta tillbaka till ursprunglig adress eller inte är under översyn, 
på uppdrag av Socialnämnden, och påverkar framtida behov. Översynen som sker i samverkan 
mellan sektor Omsorg och sektor Samhälle är inte klar och beslutad när detta underlag tas fram.  
 
För att undvika overställda beslut och för att kunna erbjuda plats i kommunen för de som är externt 
placerade så prognosticeras på sikt behov av fler bostäder i gruppbostad, trots genomföd utbyggnad 
av antal servicebostäder för målgruppen. En översyn av inriktningen på befintliga gruppbostäder 
respektive bostad med särskild service skulle kunna ändra behoven över tid, varför utvecklingen bör 
följas.  

 

6.2 Servicebostad LSS 
Servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och lägenhet i 
gruppbostad. Boendet består av ett antal lägenheter, utspridda bland de vanliga lägenheterna i 
sinsemellan närliggande hus. En grupp boende har tillgång till en gemensamhetslokal för samvaro 
och möte med personal. 

En servicebostad kräver närhet till personal och gemensamhetsutrymmen och de boende behöver 
inte stöd i samma utsträckning som boende på gruppbostäder. 

 

 

 

 

Ort Gruppbostad Platser 
Östhammar Edsvägen 14 "Vattentornet" 5 
Östhammar Kanikebolsgatan 9 "Boda" 5 
Östhammar Klackskärsgatan 3 "Abborren" 5 
Östhammar Klackskärsgatan 3 "Klackskär" 6 
Östhammar Prästgatan 2 "Rådhuset" 5 
Österbybruk Dannemoravägen 15 5 (9) 

 Totalt 31 (35) 
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Det finns idag 26 lägenheter i servicebostad LSS i kommunen. 
 

Ort Servicebostad Lägenheter 
Östhammar Repslagaregatan 11 
Österbybruk Dannemoravägen 4 
Östhammar Albrektsgatan 11 

 Totalt 26 
Tabell 5: Befintligt bestånd servicebostad. 

 

Framtida behov 
Ombyggnation av Östhammarshems lokaler på Albrektsgatan färdigställdes i februari 2022. 
Inflyttning genomförd. Detta gav gav en ökning om totalt fyra sevicebostadsplatser (antal lägenheter) 
i kommunen, jämfört med innan ombyggnationen.  

Efter utökningen förväntas inget ytterligare behov att finnas under den kommande 5-årsperioden. 

6.3 Korttidsvistelse och korttidstillsyn, LSS 
Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt boende som riktar sig till personer med funktionsvariation. 
Utformningen på lokalen är gemensamhetsytor med tillagningskök, personalutrymmen samt enskilda 
rum till de boende. Åtgärden är tänkt att tillföra barnet upplevelser i form av anpassade aktiviteter 
samt att avlasta vårdnadshavare under korta perioder. 

 
 
 

Ort Korttidsvistelse Lägenheter 
Östhammar Bojen 5 

 
Tabell 7: Korttidsvistelse och korttidstillsyn, LSS 

 

Kommunen har lokaler för korttidsvistelse som heter Bojen, som ligger i Östhammar och drivs i egen 
regi. Antal beslut brukar växla mellan cirka 15-20 barn med olika antal dygn. Både antal barn och 
dygn kan förändras från månad till månad. Utöver Bojen finns även 11:ans fritids med lokaler inom 
skolans område som bedriver korttidstillsyn. 

Framtida behov 
Behovet inom den kommande 5-årsperioden väntas inte öka. 
 

 

7. Bostäder för Individ -och familjeomsorg 
 

7.1 Hem för vård eller boende 
Hem för vård eller boende (HVB) är en verksamhet som bedriver behandling, stöd eller fostran och 
kan inrikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom 
socialtjänstens ansvarsområde. Det betyder att ensamkommande barn kan ingå i den kategorin, som 
söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd. Beslut om placering på HVB fattas genom 
SoL. HVB erbjuder boende med heldygnsvistelser kombinerat med vård eller behandling. Kommunen 
äger idag inga lokaler som bedriver HVB. 

Framtida behov 
Kommunen har idag ingen HVB verksamhet i egen regi och ser inte heller något framtida behov av 
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den här typen av boenden. 
 
7.2 Stödboende/Träningsboende 
Stödboende avser platser för heldygnvistelse för personer som behöver tillsyn och stöd men inte 
vård eller behandling. Stödboende kan beskrivas som en vanlig bostadslägenhet där personal 
regelbundet finns på plats och tittar till personen. Placeringsformen avser barn och unga i åldrarna 
16-20 år. Samtliga beslut om stödboende är tidsbegränsade. 

Det finns i dagsläget 11 platser för stödboende i kommunen. 4 lägenheter i Gimo och en fastighet i 
Östhammar med öppenvård och jourboende/träningslägenhet med 1 lägenhet. Det finns även ett 
boende i Öregrund med 5 lägenheter i för träningsboende. Boendeformen även kopplad till antalet 
ensamkommande barn och ungdomar som kommunen tar emot. 

Framtida behov 
Det är svårt att sia om hur kriget i Ukraina kommer att påverka behovet av stödboende i närtid 
och på längre sikt varför utvecklingen följs noggrant.  
 
Kommunen bedriver även ett nära samarbete med Östhammarshem kring ensamkommande och 
bostadssociala kontrakt. 

7.3 Boende för personer med psykiatriska funktionshinder 
Kommunen har 5 platser på Lärkbacken som är avsedda för personer med psykiatriska 
funktionshinder. Kommunen har också valt att hantera boende inom socialpsykiatri genom att köpa 
in ett antal platser.  

Framtida behov 
Det finns behov av ett ökat antal platser för personer med beroendeproblematik. 

Kommunens ser ett behov av att se över olika tillfälliga boendeformer som kan samordnas med 
andra aktörer. 

 

8. Administrativa lokaler Sektor omsorg 
Sektor omsorg har ett antal administrativa lokaler som används. De flesta finns på socialkontoret, 
men de finns även på vissa andra platser. 
 
Individ- och familjeomsorgens öppenvård uppdelad på fyra platser (en i Östhammar och tre i Gimo) 
men kommer organisatoriskt att slås ihop till en enhet under 2022. Den nya enheter behöver 
samlas.  
 

Framtida behov 
Kommunen ser ett framtida behov av att se över samordningen av sektor omsorgs administrativa 
lokaler. Kommunen behöver också följa utvecklingen kring kontorsplatser.  
Det finns också ett specifikt behov av en gemensam lokal för alla medarbetare vid Myndighetens 
öppenvård, som blir en enhet under 2022. Den nya enheten omfattar 19 medarbetare och två 
chefer.  De identifierade behoven består av kontorsrum, skrivplatser, sammanträdesrum, flertalet 
ljudisolerade besöksrum, kök, wc och parkeringsmöjligheter för verksamhetens bilar.  
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9. Övrigt 
9.1 Måltidsorganisation 
Måltider till kommunens fem särskilda boenden för äldre lagas lokalt på respektive boende. Matlådor 
till ordinärt boende lagas i köket på Frösåkersskolan. Måltidsorganisationen håller på att ses över 
som sin helhet i kommunen, vilket gör att de kan komma att ändras i framtiden. 
 

9.2 Beredskap 
Under pandemin uppstod behov av lagerutrymmen för att kunna distribuera större volymer av 
förbrukningsmaterial på effektiva sätt i organisationen än verksamheten tidigare haft. Detta belyser 
ett inventeringsbehov i beredskapshänseende.  

 
Framtida behov 
Sektorn deltar i- och följer arbete på samma sätt som övrig förvaltning och gör därför inget medskick 
av eventuella behov i detta underlag. 
 

9.3 Lagerutrymmen 
Vissa enheter inom socialnämndens verksamhetsområde har behov av all lagerhålla material och 
förbrukningsmaterial. Det innebär att det behövs utrymme för detta i, eller i anslutning till, 
verksamhetslokalerna.   
 
Kommunen ansvarar för hjälpmedel till personer över 21 år som har en funktionsnedsättning. 

Exempel på hjälpmedel som tillhandahålls av kommunen är rollator, rullstol, bad- och duschstol, förhöjning till stolar 
och toalettstolar. Dessa lagerhålls på Albrektsgatan. 

 
Framtida behov 
I dagsläget finns inget behov av att utöka utrymmet för lagerhållning av hjälpmedel.  
 
I samband med flytt av hela eller delar av en enhet eller verksamhet måste hänsyn tas till behovet av 
utrymme för lagerhållning i, eller i anslutning till, verksamhetslokalerna.   
 
 

9.4 Andra samverkansparter 
Sektor omsorgs behov av lokaler täcks till delar genom att vi är internhyresgäster, men majoriteten 
av lokalbehovet täcks av hyreskontrakt med Östhammarshem och region Uppsala. Därför är det av 
vikt att ha en god dialog med dessa parter. Det borgar för att minska risken för störningar till följd av 
dessa parters underhållsplaner på sektor omsorgs verksamhet.
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10. Bilagor 
 

10.1 Figurförteckning 

 
Tabell 1: Kolada (2022). Andel av befolkningen i särskilt boende eller ordinärt boende. 

Tabell 2: Särskilda boenden år 2022. 

Tabell 3: Befintligt bestånd servicelägenheter. 

Tabell 4: Befintligt bestånd gruppbostad LSS. 

Tabell 5: Befintligt bestånd servicebostad. 

Tabell 6: Annan särskilt anpassad bostad, LSS. 

Tabell 7: Korttidsvistelse och korttidstillsyn, LSS 

Diagram 1: (Statistiska centralbyrån (2021). Andel av befolkningen mellan 65-79 år samt 80+ mellan åren 1970 till 2020. 
 

Diagram 2: Statistiska centralbyrån (2021). Prognostiserad befolkningsutveckling av andelen 65-79 år samt 80+ mellan 2018 
till 2035. 

 
Diagram 3: Statistiska centralbyrån (2020). Prognostiserad befolkningsutveckling av andelen 80+ mellan 2018 fram till 2035. 

Diagram 4: Kolada (2022). Medianvårdtid i särskilt boende äldreomsorg, antal dagar. 

Diagram 5: Statistiska centralbyråns befolkningsprognos (2020). 65 år och äldre. 

Diagram 6: Statistiska centralbyråns befolkningsprognos (2020). 80 år och äldre. 
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10.2 Lokalhyror 
Bilaga 1, lokalhyror omsorg     

 
VHT 

 
OBJ 

 
Verksamhet/administrativt 

 
Adress 

Lokalhyra 2021, 
tkr 

Särskilt boende , egen regi (och hemtjänst och HSL) 1568 Vård&omsorgsboende. Östh. Verksamhetslokal Edsvägen 16 9 114 
Särskilt boende , egen regi (och hemtjänst och HSL) 1578 Parkvägen 9-11 Verksamhetslokal Parkvägen 7-9 11 319 
Särskilt boende , egen regi (och hemtjänst och HSL) 1589 Olandsgården, Alunda Verksamhetslokal Prästgårdsvägen 12 9 084 
Särskilt boende , egen regi (och hemtjänst och HSL) 1591 Lärkbacken, Gimo Verksamhetslokal Folketshusgatan 2 7 989 
Särskilt boende , egen regi (och hemtjänst och HSL) 1593 Tallparksgården Verksamhetslokal Tallparksvägen / S:a Långgatan 3 194 
Hemtjänst egen regi 1117 Hargshamns skola Admininstrativa lokaler Skolvägen 1 47 
LSS, Bo i särsk bost vux, eg regi 1581 Dannemv 15, grpboende Öby Verksamhetslokal Dannemoravägen 15 143 
LSS, Bo i särsk bost vux, eg regi 1584 Abborren, Klackskärsg 3 Verksamhetslokal Klackskärsgatan 3 1 189 
LSS, Bo i särsk bost vux, eg regi 1594 Gruppbostad, Edsvägen Verksamhetslokal Edsvägen 14 150 
LSS, Bo i särsk bost vux, eg regi 1595 Gruppbostad, Kanikebolsg. Verksamhetslokal Kanikebolsgatan 132 
LSS, Bo i särsk bost vux, eg regi 1597 Repslagargatan 6, Östh Verksamhetslokal Repslagargatan 6 157 
LSS, Bo i särsk bost vux, eg regi 1786 Rådhuset, Prästg 2 04 1 Verksamhetslokal Prästgatan 2 429 
LSS, Bo i särsk bost vux, eg regi (tidigare HVB ensamkommande) 1571 Solgården Verksamhetslokal Albrektsgatan 14 2 025 
Dagl vht enl LSS, egen regi 1400 Kommunkontoret Admininstrativa lokaler Stångörsgatan 10 0 
Dagl vht enl LSS, egen regi 1579 Brygghuset Verksamhetslokal Lasarettsvägen 346 
Dagl vht enl LSS, egen regi 1185 Ugglan Verksamhetslokal Morkullegatan 5 111 
Dagl vht enl LSS, egen regi 1574 Gläntans kiosk & café Verksamhetslokal Lasarettsvägen 172 
Dagl vht enl LSS, egen regi 1400 Kommunkontoret Verksamhetslokal Stångörsgatan 10 0 
Dagl vht enl LSS, egen regi 8607 Bertilet/lågstadiet Verksamhetslokal Bertilet/lågstadiet 133 
Dagl vht enl LSS, egen regi 8607 Bertilet/lågstadiet Verksamhetslokal Bertilet/lågstadiet 108 
Dagl vht enl LSS, egen regi 1111 Källörsskolan Verksamhetslokal Källörsgatan 1 72 
Dagl vht enl LSS, egen regi 1433 Östh 16:4, Dag.vht Butik Verksamhetslokal Drottninggatan 5 51 
Dagl vht enl LSS, egen regi 1400 Kommunkontoret Verksamhetslokal Stångörsgatan 10 0 
Dagl vht enl LSS, egen regi 8607 Bertilet/lågstadiet Verksamhetslokal Bertilet/lågstadiet 65 
LSS, Kort.vist utanför hem, boende 1573 Fyrhuset - Bojen Verksamhetslokal Lasarettsvägen 1 497 
Enheten för förebyggande + planering VoO (tidigare låg även korttids här) 1592 Östhammars sjukhus Verksamhetslokal/administrativ lokal Lasarettsvägen 4 641 
Boendestöd i ordinärt boende 7012 Vattentornet 1, Gimo Verksamhetslokal Vattentornet 1, Gimo 119 
Korttidsboende/Korttidsvård 1570 Närvårdsavd. Östh sjukhus Verksamhetslokal Lasarettsvägen 2 109 
Bryggan 7008 Gimo torg 5 Admininstrativa lokaler Gimo torg 5 119 
Råd och stöd 7007 Gimo Torg 8 Admininstrativa lokaler Gimo Torg 8 100 
Strukturerad öppenvård vuxna 1779 Marmav 6 D, lgh 14 Verksamhetslokal Marmavägen 6D 39 
Strukturerad öppenvård vuxna 2051 Blomtorp, Västerg 50 Öreg Verksamhetslokal Västergatan 50, Öregrund 134 
Öppen träfflokal 1582 Svarvargatan 3, Östhammar Verksamhetslokal Svarvargatan 3, Östhammar 125 
Stödboende ensamkommande och Övr öppna ins Barn o Ungdom 7011 Köpmangatan 8, Gimo Verksamhetslokal Köpmangatan 8, Gimo 291 
Nyttjande av lokalerna i kommunhuset 1400 Kommunkontoret Admininstrativa lokaler Stångörsgatan 10 15 
Socialkontoret 1588 F.d sjukhemmet, Östh Admininstrativa lokaler Kyrkogatan 14 2 267 
Administrativa lokaler för LSS ledning 1579 Brygghuset Admininstrativa lokaler Lasarettsvägen 400 
    57 887 

Bilaga § 1 SN § 98/2022 
Sidan 15 av 16



 

 Bilaga § 1 SN § 98/2022 
Sidan 16 av 16


	Protokoll SN 2022-06-22
	§ 86. Val av justerare
	§ 87. Fastställande av föredragningslista
	§ 88. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU
	§ 89. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU
	§ 90. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU
	§ 91. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU
	§ 92. Rapporter från verksamheten avseende ekonomi och kvalitet
	§ 93. Redovisning av avvikelser och synpunkter för tertial 1 2022
	§ 94. Ekonomisk uppföljning per maj 2022
	§ 95. Verksamhetsbesök på Albrektsgatan
	§ 96. Informationsärende; Råd för Social hållbarhet
	§ 97. Lägesrapport välfärdsteknik
	§ 98. Lokalrevision socialnämnden
	Bilaga 1 SN § 98 2022
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.1 Syftet med dokumentet
	1.2 Revidering av dokumentet

	2. Förutsättningar
	2.1 Hur stor andel av den äldre befolkningen har behov av insatser från äldreomsorgen?
	2.2 Demografi och befolkningsprognoser

	3. Bostäder för äldre enligt SOL
	4. Särskilt boende, äldre
	4.1 Korttidsboende

	5. Ordinärt boende
	5.1 Hemtjänst
	5.2 Servicelägenheter och Annan särskilt anpassad bostad

	6. Verksamhet för funktionshindrade
	6.1 Gruppbostad LSS
	6.2 Servicebostad LSS
	6.3 Korttidsvistelse och korttidstillsyn, LSS

	7. Bostäder för Individ -och familjeomsorg
	7.1 Hem för vård eller boende
	7.2 Stödboende/Träningsboende
	7.3 Boende för personer med psykiatriska funktionshinder

	8. Administrativa lokaler Sektor omsorg
	9. Övrigt
	9.1 Måltidsorganisation
	9.4 Andra samverkansparter

	10. Bilagor
	10.1 Figurförteckning
	10.2 Lokalhyror



	§ 99. Information från förvaltningen
	§ 100. Rapporter
	§ 101. Redovisning av delegationsbeslut för juni 2022
	§ 102. Anmälningsärenden
	§ 103. Nytt dataskyddsombud i Östhammars kommun
	§ 104. Uppvaktning




