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Socialnämnden 
 

 

§ 141. Val av justerare  

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

§ 142. Fastställande av föredragningslista 
Beslut 
Socialnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
p. 6 Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2023 utgår. 
p.7 Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet 2023 utgår. 
p. 18 (§158) Tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare tas upp som tillkommande 
ärende. 
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Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-36 

§ 143. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut tredje 
kvartalet 2022 

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och 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 
rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2022 

Dagens sammanträde 

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

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-21 

§ 144. Ekonomisk uppföljning per september 

Beslut 
Socialnämnden tar del av 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.  

Beslutsunderlag 
Driftrapport – Jan-Sep 2022 
Driftrapport – Jan-Sep 2022 – Detaljerad 

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 och 2022-06-22 
§ 94 och 2022-09-07 § 118 och 2022-10-05 § 132. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Controller Mohammad Gharagozlou föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg: Lina Edlund 
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Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-84 

§ 145. Extra utbetalning av habiliteringsersättning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att göra en utbetalning av extrapengar med åtta kronor per arbetsdag 
via utförare till deltagare i daglig verksamhet LSS under 2022. Höjningen med åtta kronor 
finansieras av det riktade statsbidraget för habiliteringsersättning och är därmed en 
engångsersättning kopplad till statsbidraget. Ersättningen betalas ut retroaktivt för 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
Den som deltar i daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning. Nivån för ersättning 
fastställs i tillämpningsanvisningarna som antogs av nämnden 2017. Ersättningarna kopplades 
genom beslutet till prisbasbeloppet enligt följande modell: 
Minst 4 timmar/ dag 0,1 % av prisbasbeloppet  
2- 4 timmar/ dag 0,07 % av prisbasbeloppet  
I dagsläget uppgår ersättningen till 48 respektive 34 kr.  
Föregående år beslutade socialnämnden att genomföra en extra utbetalning i form av en 
engångsersättning som utbetalades retroaktivt. Även i år finns det motsvarande statsbidrag 
från Socialstyrelsen. Sektor omsorg har nu rekvirerat 216 000 kr för Östhammars kommun. 
Det föreslås därför att en extra utbetalning görs för 2022 till samma nivå som för 2021. 
Liksom för föregående år kan pengarna bara användas under året och därför bör ersättningen 
räknas från 1 januari och utbetalas retroaktivt. 
Det har tidigare funnits motsvarande statsbidrag under några år men det är inte känt hur vida 
statsbidraget kommer att fortsätta att finnas under kommande år. Med anledning av detta 
beslutar Socialnämnden att återigen genomföra en tillfällig höjning för året för att 2022 sedan 
återgå till nivån i enlighet med den ursprungliga ersättningsmodellen som följer 
prisbasbeloppet. 

Kostnad  
Kostnaden beräknas till ca 27 000 kr per höjd krona vid full närvaro (120 deltagare*225 
arbetsdagar) men eftersom det råder en relativt stor frånvaro inom daglig verksamhet 
uppskattas den faktiska kostnaden till några tusen lägre. I dagsläget utbetalar utförarna 
habiliteringsersättningen utifrån egen kassa. Rekvirerade medel fördelas på utförarna utifrån 
faktisk ökad kostnad. Medlen kommer att utbetalas till utförarna i januari 2023 efter att 
utförarna redovisat årets närvaro. Medel som inte förbrukats kommer därefter återbetalas till 
socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar för ersättning och fakturering 
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Controller Mohammad Gharagozlou föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg: Marina Oskarsson 
Samarbetet,  
Aktivt stöd,  
Sektor Verksamhetsstöd: Johan Steinbrecher, Mohammad Gharagozlou 
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    Dnr SN-2022-119 

§ 146. Uppräkning av ersättning till utförare av hemtjänst 2023 

Ärendet utgår. 
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Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-120 

§ 147. Uppräkning av ersättning till utförare av daglig verksamhet 
2023 

Ärendet utgår. 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  10 (25) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2021-134 

§ 148. Yttrande över granskningshandling för Översiktsplan 2023 

Beslut 
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen (bilaga 
2). 
 

Ärendebeskrivning 
För att planera användningen av mark och vatten tar varje kommun fram en översiktsplan för 
hela kommunens geografiska område. En översiktsplan visar kommunens vilja och 
långsiktiga vision för hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt.  
Översiktsplan 2023 är en revidering av översiktsplanen antagen 2016.  
Under våren 2022 var översiktsplanen ute på samråd där det fanns tillfälle för allmänheten, 
myndigheter, politiska organisationer med flera att lämna synpunkter på samrådsförslaget. 
Inför samrådet skickades en första version ut på internremiss. Denna besvarades av 
Socialnämnden, som lämnade ett antal synpunkter. 
Nu är den kommande översiktsplanen inne i en av de sista faserna, granskningsfasen. Under 
perioden 15 september till och med 15 november 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter. 
När tiden för granskning avslutats sammanställs de synpunkter som inkommit och de 
ändringar som synpunkterna gett anledning till redovisas i en granskningsredogörelse. 

Under våren 2023 kommer förslaget sedan kunna antas av Kommunfullmäktige och 
kommunen får en ny gällande översiktsplan för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Följebrev granskning ÖP 2023 
https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/ 
Förslag till yttrande 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Biträdande sektorchef Ida Eklöf föredrar ärendet. Översyn av begreppet funktionsvariaton 
läggs till i yttrandet. 

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen@osthammar.se, märk e-posten med ”granskning översiktsplan”  
Sektor Omsorg: Ida Eklöf  

https://www.osthammar.se/sv/boende-och-trafik/oversiktsplan/pagaende-oversiktsplanering/
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Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-122 

§ 149. Informationsärende; Palliativ vård 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information om utveckling av den palliativa vården i Uppsala län inom ramen för 
vårdomställningen Effektiv och Nära vård. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Förändringsledare Niclas Sandin och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. 
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Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-65 

§ 150. Pilotprojekt sammanhållen hemtjänst Hargshamn 

Beslut 
Socialnämnden tar del av rapporten och uppdrar till sektor omsorg att återkomma i ärendet 
och presentera underlaget till socialnämnden under våren 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Sektor omsorg fick under våren 2020 i uppdrag att påbörja ett pilotprojekt för hemtjänsten på 
Gräsö. Uppdraget har inte genomförts. Då brukargruppen är liten på Gräsö så är Hargshamn 
en mer fördelaktig ort att påbörja ett pilotprojekt på. Syftet med pilotprojektet är att undersöka 
hur vi kan jobba närmare brukaren genom att personalen genomför samtliga servicetjänster. 
Ett underlag för projektet kommer att beskriva tidslängd, antal brukare, personalkontinuitet 
samt ekonomiska konsekvenser. 
Sektor verksamhetsstöd har fått i uppdrag att bistå sektor omsorg med att ta fram ett underlag. 

Sammanfattning och rekommendationer 
För att lyckas förändra och utveckla hemtjänsten är det viktigt att lyssna på de äldre och på 
forskningen för att förstå och påverka de faktorer som har störst betydelse för det goda livet i 
olika livssituationer. 
Följande punkter är en möjlig väg att ge ökad personalkontinuitet och utveckling inom 
hemtjänsten: 

• Ta fram en målbild för personalkontinuitet inom hemtjänsten. Behöver inte vara 
mätbart i siffror. Ska vara något man kommuniceras inom sitt arbetslag och till 
brukarna. 

• Starta ett nätverk mellan planerarna inom hemtjänsten: Nätverket ska ansvara för att ta 
fram riktlinjer för planeringen av hemtjänstinsatserna. Riktlinjerna ska stödja arbetet 
med att nå framtagen målbild för hemtjänsten och verkställigheten av beviljade 
insatser. 

• Utveckla analysarbetet av inkomna synpunkter/klagomål från brukaren och dess 
närstående. Koppla analysen till vad som brustit utifrån de tre typerna av kontinuitet. 
Är en viktig del av kontaktmannens/ den fasta omsorgskontaktens ansvar. 

• Hemtjänsten tar fram ett underlag där man har för varje brukare har tagit reda på 
vilken typ av kontinuitet som är viktigast för brukaren; personal-, tid- eller 
vårdkontinuitet. Denna uppgift ska finnas i genomförandeplan och kontaktman/den 
fasta omsorgskontakten är ansvarig för att uppgiften tas fram och uppdateras.  

• Utveckla resurspoolen med fast anställda vikarier. Ett led i att minska beroendet av 
timanställda och oönskad övertid. 

• Fortsätta utvecklingsarbetet inom tillämpningen av Äldreplan, Trygg och hållbar 
äldreomsorg.  
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Beslutsunderlag 
Pilotprojekt sammanhållen hemtjänst Hargshamn 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08 § 136, gav förvaltningen i uppdrag att bereda ett 
underlag för ett ev. pilotprojekt i Hargshamn gällande hemtjänst. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kvalitetsutvecklare Johan Steinbrecher och sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg: Lina Edlund, Cecilia Wadestig 
Sektor Verksamhetsstöd: Johan Steinbrecher 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  14 (25) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-121 

§ 151. Informationsärende; Fast omsorgskontakt 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, med krav på att den som 
har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart 
obehövligt. Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda 
yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt.  
Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, 
individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst. 
Huvudregeln är att en person med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, men om det 
bedöms vara ”uppenbart obehövligt” behöver dock omsorgskontakt inte erbjudas. Det viktiga 
är att det görs en bedömning i varje enskilt fall, sett till syftet med den fasta 
omsorgskontakten. 
En viktig uppgift för den fasta omsorgskontakten är att vara ”spindeln i nätet” och att 
informera och samverka med anhöriga, närstående, arbetslaget och andra yrkesgrupper som är 
delaktiga i den enskildes vård och omsorg. Omsorgskontakten ska vara en utpekad person 
med god kännedom om den enskilde omsorgstagarens personliga situation och 
omsorgssituation. Omsorgskontakten ska också vara delaktig i utförandet av insatser hos den 
enskilde. 

Beslutsunderlag 
Presentation Fast omsorgskontakt 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Cecilia Wadestig föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg: Cecilia Wadestig 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  15 (25) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-37 

§ 152. Stärkt patientsäkerhetsarbete inom äldreomsorg och 
omsorg – delrapport 

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för är en stor och viktig del av hälso- och 
sjukvården och ökar i betydelse och omfattning. Ökade möjligheter att bedriva allt mer 
avancerad vård i hemmet, kortare vårdtider på sjukhus med snabbare utskrivning till 
primärvård, omställningen till nära vård och en demografisk utveckling till en ökande andel 
äldre och kroniskt sjuka i befolkningen, är alla faktorer som förändrar behoven i den hälso- 
och sjukvård som kommunerna ansvarar för. För att möta dessa förändringar och stödja 
omställningen till nära vård behöver kommunens patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas 
i enlighet med den nationella handlingsplanen (Agera för säker vård, Nationell handlingsplan 
för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024. Socialstyrelsen) för ökad 
patientsäkerhet. 
Vision: God och säker vård – överallt och alltid 
Övergripande mål: Ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada 
Sektor omsorg produktion använder ett genomförandestöd (Stärkt patientsäkerhetsarbete i 
kommuner, Genomförandestöd till verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete. Sveriges 
Kommuner och Regioner 2020) som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram. 
Arbetet pågår genom en nulägesanalys utifrån de fokusområden och grundläggande 
förutsättningar som beskrivs i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Vi har 
till dags dato genomfört en nulägesanlys av nedanstående fokusområden. 

Öka kunskap om inträffade vårdskador  
Handlar om att öka kunskapen om inträffade vårdskador och deras bakomliggande orsaker på 
systemnivå.  

Tillförlitliga och säkra system och processer 
Handlar om att skapa en säker, sammanhållen, tillgänglig och jämlik vård med tillförlitliga 
processer, oavsett vart vården sker och även i samverkan med andra vårdgivare. 

Säker vård här och nu 
Handlar om att ha medvetenhet, förmåga och flexibilitet att uppmärksamma och agera på 
störningar i närtid.  

Stärka analys, lärande och utveckling 
Handlar om att öka förståelsen för hur patientsäkerheten ser ut och vilka orsaker som finns 
bakom vårdskador och vilka faktorer som påverkar patientsäkerheten.  
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Socialnämnden 
 

Öka riskmedvetenhet och beredskap 
Handlar om att uppnå en robust och anpassningsbar hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det 
innebär att ha en god patientsäkerhet och god arbetsmiljö under såväl förväntade som 
oväntade förhållanden. 

Sammanfattning 
Det finns en del brister i de förutsättningar som borde finnas på plats, bl.a. i de system vi 
använder. Samtidigt använder vi inte heller de förutsättningar vi redan har, vi ser brister i 
information och kommunikation, teamarbete samt systematisk uppföljning på både enhetsnivå 
och en aggregerad nivå.  
En systematisk uppföljning visar om insatserna är effektiva och leder till positiva förändringar 
för Esther. Uppföljningen möjliggör även ett ömsesidigt lärande inom och mellan 
verksamheter, vilket är en förutsättning för strategisk styrning och ledning. En systematisk 
och ändamålsenlig uppföljning underlättar transparens och insyn i vården och omsorgen. 

Fortsatt arbete 
Vi kommer nu att träffa enhetschefer, verksamhetschef och sektorchef för att gå igenom den 
sista delen av nulägesanalysen – de grundläggande förutsättningarna för 
patientsäkerhetsarbete.  
När nulägesanalysen är klar i november så har vi en tydlig bild av våra identifierade styrkor, 
utmaningar och teman där det saknas tillräcklig information. Nästa steg är identifiering och 
prioritering av möjliga insatser, där ingår uppskattning av resursåtgång och förväntad effekt 
på patientsäkerheten för de identifierade insatserna. 

Ärendets behandling 
Socialnämnden 2022-05-04 § 65, gav förvaltningen i uppdrag att arbeta med stärkt 
patientsäkerhetsarbete under 2022-2023. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Enhetschef Carola Bertolino och MAS Anette Frode föredrar ärendet. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  17 (25) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-5 

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

Ärendebeskrivning 
Information från förvaltningen, främst sektor omsorg. På arbetsutskottet 2022-10-26 
lämnades informerades om  

• skrivelser som har inkommit till nämnden 
• smittspridning Covid-19 
• vaccination 
• ny enhetschef för rehab och hjälpmedel 
• UNT-artikel 
• deltagande i Samhällsveckan 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lina Edlund och MAS Anette Frode föredrar ärendet. Informerar om: 

• inkomna synpunkter/skrivelser 
• avvikelsehantering 
• vaccination 
• smittspridning Covid-19 
• rekryteringar 
• upphandlingar 
• gruppbostaden Klackskär 
• samhällsveckan 
• Demensdagen 22 november 

 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  18 (25) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-118 

§ 154. Sammanträdesdagar för socialnämnden och utskottet för 
2023 

Beslut 
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för socialnämnden och arbetsutskottet för 2023 
i enlighet med förslag nedan. 
 

Arbetsutskott kl.08.30 (*=personAU) Socialnämnd kl.09.30 

11 januari* 11 januari 

1 februari 15 februari 

1 mars 15 mars 

12 april 26 april 

17 maj 31 maj 

14 juni 28 juni 

12 juli*   

23 augusti 6 september 

20 september 4 oktober 

25 oktober 8 november 

29 november 13 december 

 
Socialnämnden fastställer följande datum för budget och kvalitetsdagar: 

• 29 mars 
• 30 augusti 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  19 (25) 

Socialnämnden 
 

Socialnämnden fastställer följande datum för studiedagar: 

• 8 februari 

Socialnämnden fastställer följande datum för samtal mellan socialnämndens arbetsutskott, 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

• 11 maj 
• 16 november 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden behöver fastställa sammanträdesdagar samt budget- och kvalitetsdagar för 
2023. Socialnämnden har tidigare som regel haft en nämnd per månad utom i juli. Före varje 
nämnd är det ett arbetsutskott som bereder ärenden inför nämnden. På arbetsutskottet 
behandlas även personärenden på delegation. I samband med varje nämnd har ett extra 
arbetsutskott planerats in för att behandla personärenden med syftet att effektivisera 
handläggningsprocessen. Socialnämnden börjar sina sammanträden kl.09.30 och utskottet 
börjar sina sammanträden kl.08.30. 
Planeringen av sammanträdesdagar har utgått från följande: 

• Anpassning av inlämningar utifrån budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar 
• Undvikandet av att socialnämndens sammanträden förefaller dagen efter 

kommunfullmäktiges sammanträden 
• Möjligheter att genomföra nämndens sammanträden i lokal SR Gräsö 
• Anpassning till helgdagar och skollov 
• Antal sammanträden motsvarar det antal som har varit de senaste åren 

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesschema 2023 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorgsledningsgrupp 
Sektor Verksamhetsstöd: Josefin Larsson, Hanna Horneij, Carina Bäckström, Kersti 
Ingemarsson 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  20 (25) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-17 

§ 155. Rapporter 

Beslut 
Socialnämnden tar del av rapporterna.  
 

Ärendebeskrivning 
Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Inga rapporter lämnas. 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  21 (25) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-16 

§ 156. Redovisning av delegationsbeslut för oktober 2022 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delegationslistor: 

A. Arbetsutskottets protokoll 2022-10-05 och 2022-10-26. Beslut i personärenden 
framgår i lista C och D. 

B. Ordförandebeslut fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2022-10-31. Inga beslut för perioden. 
C. Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen inkl. beslut av förordnade ledamöter med 

kompletterande beslutanderätt fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2022-10-31. 
D. Delegationsbeslut äldre och LSS fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2022-10-31. 
E. Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2022-10-31. 
F. Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2022-10-31. 
G. Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2022-10-31. 
H. Delegationsbeslut parkeringstillstånd fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2022-10-31. Inga 

beslut rapporterade för perioden. 
I. Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. 2022-10-01 t.o.m. 2022-10-31.  

Beslutsunderlag 
Delegationslistor i arbetsrummet under rubrik 4. Delegationsbeslut. 
 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  22 (25) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-05 

§ 157. Anmälningsärenden 

Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden i arbetsrummet:  

1. Protokoll samverkan och skyddskomitté (publiceras i arbetsrummet 2022-11-09) 
2. Protokoll lokalt samråd HSVO Östhammars kommun 2022-09-19 
3. Kommunstyrelsens beslut om revidering av kommungemensam arbetsordning för 

deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder 2022-09-27 § 202 inkl. bilaga 
(KS-2022-585) 

4. Kommunfullmäktiges beslut om ersättares tjänstgöring i styrelse och nämnder 2022-
10-18 § 134 (KS-2022-620) 

5. Kommunfullmäktiges beslut om yttranderätt för icke tjänstgörande ersättare i styrelse 
och nämnder 2022-10-18 § 135 (KS-2022-621) 

6. Kvartalsrapport Bryggan kvartal 3 2022 (SN-2022-42) 
7. Skrivelse från vårdföretagarna 2022-09-23 angående styrel och upphandlad 

verksamhet inom vård och omsorg 
8. Skrivelse från anhörigföreningen 2022-09-05 gällande vårdplaner samt svar på 

skrivelse (SN-2022-110) 
9. Skrivelse från anhörigföreningen 2022-09-05 gällande fast omsorgskontakt i 

hemtjänsten samt svar på skrivelse (SN-2022-109) 
10. Skrivelse till socialnämnden angående Lärkbacken (SN-2022-124) 
11. IVO överlämnar klagomål på enheten barn och unga (SN-2022-126) 
12. IVO överlämnar klagomål på enheten för försörjningsstöd (SN-2022-127) 
13. Beslut från IVO gällande tillsyn av Albrektsgatan (SN-2021-154) 
14. Lex Sarah rapport om missförhållande gällande barn och unga inkl. beslut (SN-2022-

77) 
 

Anmälningsärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:  
1. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-09-28 gällande avlösarservice enligt LSS. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
2. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-09-29 gällande korttidsplats enligt SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
3. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-10-03 gällande upphörande av vård enligt 

LVU. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
4. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-10-12 gällande ledsagning enligt SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  23 (25) 

Socialnämnden 
 

5. Dom från kammarrätten i Stockholm 2022-10-17 gällande bistånd enligt SoL; 
prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står fast. 

6. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-10-18 gällande försörjningsstöd. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

7. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala 2022-10-26 gällande umgängesbegränsning 
enligt LVU. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

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

 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  24 (25) 

Socialnämnden 
 

§ 158. Väcka talan avseende tillsättande av särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  25 (25) 

Socialnämnden 
 

§ 159. Uppvaktning 

I samband med Socialnämndens sammanträde uppvaktas Mona Lundin (M) och Mhesun 
Tekleab (S) som har fyllt jämnt. 
 



 
 
 
 
 
 Närvarande  Ärendenr: Ärendenr: 
 Ja Nej Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 

 

Upprops- och voteringslista 
Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-09  1 (1) 

Socialnämnden 
 

Norén, Lisa ordf. (S) X         
Mattsson, Désirèe led. (S) X         
Sevastik, Ingeborg led. (V) X         
Bernsten, Cecilia v.ordf. (C)  X Roger Lamell tjänstgör       
Rehn, Olle led. (C) X         
Söderblom, Anna-Lena 2:e v.ordf. (M) X         
Lundin, Mona led. (M) X         
Carlström, Julia led. (L) X  Madelene Alpsjö tjänstgör §§153-157       
Pitkänen, Erkki led. (SD)  X Kristina Karl-Eriksdotter tjänstgör       
Fagerlund, Angulo, Eva ers. (S) X         
Lundqvist, Mattias ers. (S)  X        
Tekleab Mhesun ers. (S) X         
Lamell, Roger ers. (S) X         
Eriksson, Christina ers. (C)  X        
Pettersson, Sune ers. (M) X         
Alpsjö, Madelene ers. (KD) X         
Karl-Eriksdotter, Kristina ers. (BOA) X         
Lindgren, Ywonne ers. (SD)  X        
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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 

Dagar räknat 

från 

beslutsdatum 

2021-06-07 Biträde av 

kontaktperson 

9§4 LSS  

Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 

KP är tillfrågad 

om uppdraget 

2021-09-23, 

2021-11-09, 

2022-01-24, 

2022-02-14, 

2022-03-18, 

2022-04-04, 

2022-04-28, 

Samtliga KP har 

tackat nej. 

Man 480 

2021-06-14 Bostad med 

särskild service 

för vuxna eller 

annan särskilt 

anpassad bostad 

för vuxna 9§9 

LSS  

Medverkar inte till 

verkställighet behöver 

motiveras. 

Beviljad daglig 

verksamhet 

LSS. 

Erbjudande om 

plats på boende 

lämnas 25/4. 

God man tackar 

nej till 

erbjudandet 

utifrån att 

brukaren inte 

vill flytta.  

God man 

försöker 

motivera 

brukaren till att 

flytta.  

Följs upp 10/6 

samt 23/6.  

19/9 erbjuds 

brukaren att 

prova på att bo 

på erbjudet 

boende under en 

månad.  

28/9 följs 

erbjudandet om 

att provbo upp, 

brukaren vill 

fortfarande inte 

flytta. God man 

fortsätter att 

motivera 

brukaren till 

flytt. 

Kvinna 473 

Bilaga 1, SN § 143/2022 
Sidan 4 av 7



5 

 

  

 
osthammar.se 

 

2021-06-22 Biträde av 

kontaktperson 

9§4 LSS  

Resursbrist, saknar lämplig 

personal/uppdragstagare 

Verkställd 

2022-07-13 

Man 465 

2022-02-15 Kontaktperson 

enl 7 o 9 § 4 p 

LSS 

Att den enskilde och/eller 

företrädare/anhörig är 

tveksam till beviljat 

bistånd/insats 

KP tillfrågad 

22/4 och 2/6. 

Båda tackat nej. 

Erbjudande om 

KP 10/6. 

Matchningsmöte 

med tilltänkta 

kontaktpersonen 

avbokas på 

begäran av 

anhörig till 

brukaren.  

Vill avvakta 

med att boka in 

nytt möte av 

personliga skäl. 

Man 227 

2022-02-15 Bostad vuxna 

enl 7 o 9 § 9p 

LSS 

Resursbrist, saknar ledig 

bostad 

Påbörjade 

planering för 

flytt till externt 

boende under 

permiteringstid 

från Säter. 

Planeringen 

avbröts då 

Rättspsykiatrin i 

Region Uppsala 

inte betalar för 

merkostnaden 

kopplat till 

villkoren.  

Står nu i kö till 

lämpligt boende 

i kommunens 

egen regi. 

Man 227 

2022-02-24 Kontaktperson 

enl 7 o 9 § 4 p 

LSS 

Personalrelaterade skäl (ex. 

stor omsättning, långvarig 

sjukdom rekryteringsproblem, 

arbetsmiljöproblem) 

KP är tillfrågad 

13/7 8/8 och 10/8.  

En tackar ja till 

uppdraget. 

Kontaktsekret-

erare har ringt 

brukaren för att 

lämna erbjudande 

men inte fått svar. 

Pga att 

kontaktsekret-

eraren inte har fått 

något svar ifrån 

brukaren har den 

tilltänkta 

kontaktpersonen 

påbörjat ett annat 

uppdrag.  

Man 129 
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2022-06-16 Kontaktperson 

enl 7 o 9 § 4 p 

LSS 

Personalrelaterade skäl  

(ex. stor omsättning, 

långvarig sjukdom 

rekryteringsproblem, 

arbetsmiljöproblem) 

Två 

kontaktperson-

er är tillfrågade.  

En10/8 och den 

andra 15/9, båda 

har tackat nej 

till uppdraget. 

Man 106 

2022-06-16 Bostad vuxna 

enl 7 o 9 § 9p 

LSS 

Förhandsbesked 22/9 kontaktas 

brukarens 

handläggare i 

Tierps kommun 

om visning av 

tilltänkt 

lägenhet. 

Man 106 

2022-06-16 Kontaktperson 

enl 7 o 9 § 4 p 

LSS 

Förhandsbesked Inte verkställt då 

brukaren ännu 

inte har flyttat 

till kommunen. 

Man 106 

2022-06-16 Daglig 

verksamhet 7 o 9 

§ 10p LSS 

Förhandsbesked Inte verkställt då 

brukaren ännu 

inte har flyttat 

till kommunen. 

Man 106 

2022-06-21 Bostad vuxna 

enl 7 o 9 § 9p 

LSS 

Saknar plats (ex. har kö, 

behov av/pågående 

sanering/renovering/ombyggn

ation) 

Saknar 

boendeplats att 

erbjuda, inga 

andra pågående 

insatser. 

Man 101 
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SoL Beslut 

Beslutsdatum/Avbrott Beslut 

Orsak till att 

beslutet inte 

verkställts 

Vidtagna 

åtgärder 
Kön 

Dagar räknat 

från 

beslutsdatum 

2021-12-02 Korttidsboende 

alt. Växelvård 

Hälsotillståndet 

är/har varit ett 

hinder merparten av 

väntetiden. 

18/7 

Erbjudande 

om 

vistelseperi-

od 18/7-25/7. 

Tackar nej 

till erbjuden 

period pga 

sjukdom.  

Ser över 

möjligheten 

att erbjuda 

annan 

period. 

Man 302 

2022-02-08 Hemtjänst Brukaren har önskat 

avvakta uppstart av 

insatsen. 

Anser sig 

aldrig varit i 

behov utav 

insatsen då 

dottern varit 

brukaren 

behjälplig. 

Avslutats 

utan att 

verkställas 

2022-08-07. 

Kvinna 234 

2022-05-01 Kontaktperson 

(OF) 

Brukaren har inte 

bekräftat 

erbjudandet. 

Erbjuden 

kontaktpers-

on 23/8. 

Handläggar-

en har 

kontaktat 

klienten men 

inte fått 

något svar 

på 

erbjudandet. 

Man 152 

2022-06-23 Särskilt 

boende för 

äldre. 

Att den enskilde 

och/eller 

företrädare/anhörig 

är tveksam till 

beviljat 

bistånd/insats 

Brukaren 

önskar plats 

på annat 

boende än 

den som 

erbjudits och 

tackar nej till 

platsen 5/8. 

Kvinna 99 
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Yttrande/Remissvar 

Datum Dnr Sid 
2022-10-04 SN-2021-134 1 (6) 

Sektor Omsorg 
Ida Eklöf 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över granskningshandling för Översiktsplan 

I granskningshandlingen refereras och länkas det till Äldreplan 2018-2022, s 212-213, under 

rubriken Äldre över 65 år. Innehållet behöver, i den mån det är tidsmässigt möjligt, 

uppdateras och anpassas utifrån den nya äldreplan som behandlas politiskt enligt:  

• Socialnämndens arbetsutskott 23 november 2022
• Socialnämnden 7 december 2022
• Kommunfullmäktige under början av 2023 (inget datum klart då sammanträdesplan

för 2023 saknas)
Övrig bedömning efter genomgång av den senaste versionen av översiktsplanehandling är att 

nämndens verksamhetsområden och behov finns med och hanteras utifrån översiktsplanens 

funktion; att övergripande beskriva och planera kommunens användning av mark och vatten. 

De synpunkter på internremiss, som beslutades av nämnd 2021-12-15, är inarbetade i 

nuvarande version. 

I handlingen används ordet funktionsvariation. För att använda korrekta begrepp inom 

funktionshinderområdet hänvisas till Socialstyrelsens termbank 

https://termbank.socialstyrelsen.se/#results 

Bilaga 2 SN § 148/2022 
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Yttrande/Remissvar 

Datum Dnr Sid 
2022-10-04 SN-2021-134 2 (6) 

Sektor Omsorg 
Ida Eklöf 

Exempel ur granskningshandling 
Granskningshandlingen i sin helhet är omfattande. Nedan redovisas därför ett antal exempel 

på skrivningar ur dokumentet som påvisar hur Socialnämndens intressen tillvaratas. 

Åldersfördelning 

s 21  

Jämfört med riket har befolkningspyramiden i Östhammars kommun en smalare midja i 

kategorin vuxna mellan 35-44 år. Medelåldern är 45 år, vilket är den högsta i Uppsala län 

och över riksgenomsnittet. Ett stort antal invånare finns i åldersgrupperna från 45 år och 

uppåt, med en tydlig topp i gruppen 65–74 år, det vill säga i den stora åldersgrupp som 

föddes på 1940-talet. Åldersfördelningen skiljer sig något mellan tätorterna. Gimo, 

Österbybruk och Alunda har en något större andel unga vuxna. Gimo har överlag en jämnare 

åldersfördelning än övriga orter. Östhammar och framförallt Öregrund har en högre andel 

äldre invånare. Trenden av en högre andel äldre kan bero på att många äldre flyttat ut till sitt 

fritidsboende. Försörjningsbördan låg i kommunen 2020 på 2,06 vilket innebär att för varje 

arbetande invånare så försörjer dessa 2,06 personer. Motsvarande siffror för riket var 2017 

2,08. Trenden visar att andelen äldre i kommunen kommer öka, vilket för med sig utmaningar. 

 

Boende 

s 24 

Östhammars kommuns socialnämnd erbjuder genom sin socialtjänst ett socialt skyddsnät för 

kommuninvånarna. Individer och familjer som av olika skäl hamnat i socialt eller ekonomiskt 

svåra situationer har möjlighet att erhålla ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, 

missbrukarvård och familjebehandling. Socialnämnden tillhandahåller också vård och 

omsorg för personer som av ålder eller andra skäl har nedsatt förmåga att hantera sitt 

vardagsliv.  

Kommunen ansvarar för att tillse att det finns vård och omsorgsboenden, för de personer som 

har behov av det. Beslut fattas enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service, innan 

ett erbjudande kan ges till den enskilde. Särskilda boenden för äldre finns i samtliga 
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serviceorter. Särskilda boenden, servicebostad och kortidsvistelse enligt lag om stöd och 

service, finns i Östhammar och i Österbybruk.  

Människor som önskar bo kvar i sitt eget hem trots funktionsvariationer eller sjukdom har 

tillgång till hemsjukvård och hemtjänst. På vårdcentrum i Östhammar bedriver både regionen 

och kommunen verksamhet, bland annat en gemensam närvårdsenhet. Som hemtjänstbrukare 

har du i Östhammars kommun möjlighet att välja mellan privata utförare eller kommunal 

utförare, om det finns privata alternativ i kommundelen du bor i. Äldre som utnyttjar 

delårsboende i kommunen kan behöva använda samhällsservice såsom sjukvård, hemtjänst 

m.m. 

Bostäder  

s 84-85 

Det måste finnas bostäder och plats för verksamheter om Östhammars kommun ska kunna 

utvecklas. Bostadsutbudet behöver anpassas till behov och efterfrågan. Detta blir än viktigare 

om kommunen ska vara del av befolknings expansionen i Mälardalsområdet. Det måste finnas 

tillgång till goda boendemiljöer för alla kategorier av människor, i alla inkomstlägen och 

med olika grader av fysisk förmåga för att målet om en god bebyggd miljö ska kunna uppnås. 

Kommunen har möjlighet att på egen hand upprätta detaljplaner. Det kan ha sina fördelar 

med tanke på att bostadsmarknaderna i serviceorterna är förhållandevis små. Även 

specialboenden såsom till exempel LSS-boenden kan läggas på privat aktör att byggas ut som 

en del av större exploatering för bostäder. 

 

s 85  

Grupper av invånare som ofta bor i lägenhet är till exempel unga människor som etablerar 

sitt första boende, inflyttare och äldre som inte längre önskar underhålla sin egen bostad. Det 

finns även människor som av ekonomiska eller praktiska skäl vill slippa köpa eller själv 

ansvara för underhållet av sin bostad. Det här visar att Östhammars kommun behöver arbeta 

med en mycket aktiv bostadsplanering. Utbud och behov behöver regelbundet inventeras och 

analyseras eftersom det är svårt att förutsäga befolkningsutvecklingen. 
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Lokalförsörjningsplanen för omsorg har som exempel pekat ut ett behov av att se över 

framtida behov för flera olika typer av omsorgsboenden. Denna typ av befolkningsutveckling 

och behov behöver följas noga. Vissa typer av boenden kan behöva upprättas av privata 

aktörer och samverkan eller kravställande kan därför krävas i exploateringsprocesser. Viktigt 

är att dessa typer av boenden förläggs i centrala lägen så långt det är möjligt 

 

 

 

s 87 

Behovet av fler platser i trygghets- eller äldreboende behöver ombesörjas de närmaste åren. 

Kommunen och Östhammarshem är nyckelaktörer i detta arbete. En tänkbar rollfördelning är 

att Östhammarshem fokuserar på trygghetsboende, medan kommunen ser över möjligheterna 

att komplettera befintligt utbud av särskilt boende för äldre med ytterligare platser vid behov.  

En nära samverkan med Östhammarshem behövs också för att möta de förväntade behoven 

inom socialpsykiatriskt boende, psykiatriska träningsboenden samt bostadssociala kontrakt. 

Det bör även utredas i vilken mån andra, privata, hyresvärdar kan erbjuda fullgoda 

alternativ.  

Viktigt att eftersträva är här att kategoribostäder inte ska förekomma på sådant sätt att de är 

utmärkande samt att bostadssociala kontrakt bör vara väl integrerade i kommunens hela 

bostadsbestånd. 

 

Social utveckling 

s 216 

En god social utveckling i linje med nationella, regionala och lokala mål förutsätter att 

människor känner sig trygga och har likställda möjligheter att delta i samhällslivet. Det är 

viktigt att den fysiska tillgängligheten är god, även för personer med funktionsnedsättning. 

Bilaga 2 SN § 148/2022 
Sidan 4 av 6



 

 

Yttrande/Remissvar 

Datum Dnr Sid 
2022-10-04 SN-2021-134 5 (6) 

Sektor Omsorg 
Ida Eklöf 

Exempel på trygghetsskapande faktorer är att det finns tillgång till samhällsservice av god 

kvalitet, i form av vård, omsorg och utbildning. Men även den byggda miljön spelar roll. 

s 218 

Stor vikt läggas vid aspekter som kan ge barn, äldre och personer med funktionsvariationer 

tillgång till en säker och stimulerande miljö, exempelvis lekplatser och säkra trafikmiljöer 

med separerade gång- och cykelstråk. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt behoven av extra satsningar för att ge människor med 

begränsad ekonomiska resurser eller funktionsvariationer möjlighet att komma ut i naturen. 

Äldre över 65 år (nedanstående är kommenterat i första stycket under rubrik 

Yttrande) 

Andelen 65-åringar och äldre uppgår i Östhammars kommun till ca 26 procent medan 

genomsnittet et för riket är ca 23 procent (2016). Medelåldern i kommunen är ca 45 år jämfört 

med rikets ca 43 år (2016). Östhammars kommun har antagit en äldreplan för åren 2018-2022 

som ligger till grund för arbetet med äldre i kommunen. Äldreplanen har som syfte att 

beskriva hur kommuninvånarna som är 65 år och äldre ska kunna leva ett gott liv, det goda 

livet som äldre och fungerar som ett övergripande dokument för kommunens viljeinriktning 

och ambitioner i frågan.  

Åldrandet är mycket individuellt och något generellt mönster existerar inte. Inte heller finns 

någon specifik förmåga som försämras hos alla. De äldre i samhället är ingen enhetlig grupp. 

Det finns stora skillnader i behov, möjligheter och önskemål. Det övergripande målet med 

äldreplanen är att de äldre i Östhammars kommun ska uppleva ökad trygghet, ökat 

välbefinnande och ökad delaktighet. 

 

KOMMUNENS STRATEGIER 
• Se till att det är enkelt att komma i kontakt med kommunen.  

• Tillse att information från kommunen är lättillgänglig och lätt att förstå.  

• Säkerställa att information finns på flera olika språk.  

• Underlätta möjligheterna för invånarna att ta del av digitala tjänster.  
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• Tillse att en dialog skapas mellan nämnder och kommuninvånare inför genomgripande 

förändringar. 
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