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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2015-12-16 1 (19) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 12.50 

 
Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande 

Lars Sandberg (S) 

Désirèe Mattsson (S) 

Mhesun Tekleab (S) 

Ingeborg Sevastik (V) 

Cecilia Bernsten (C) 

Anna-Lena Söderblom (M) 

Anna Maria Brantedal (LPO) 

Övriga deltagande Rebecka Modin, nämndsekreterare 

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, vård- och 

omsorgschef Mojgan Alimadad, administrativ chef Margaretha Borgström 

Ersättare: Suzan Karagöz (S) kl. 9.45-12.15, Marie Hägerbaum (S), Camilla Forsberg 

(S), Barbro Andin Mattsson (C), Åsa Lindstrand (-) 

 
Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens  
plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Omedelbart justerade paragrafer 207, 213 

 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Kerstin Björck-Jansson  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Anna-Lena Söderblom  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Östhammars socialnämnd 

 

Sammanträdesdatum 2015-12-16 

Datum för  
anslags uppsättande 2015-12-16 anslags nedtagande 2016-01-07 

Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret. Östhammar 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Rebecka Modin  
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Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 12.50 

Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande 

Lars Sandberg (S) 

Désirèe Mattsson (S) 

Mhesun Tekleab (S) 

Ingeborg Sevastik (V) 

Cecilia Bernsten (C) 

Anna-Lena Söderblom (M) 

Anna Maria Brantedal (LPO) 

Övriga deltagande Rebecka Modin, nämndsekreterare 

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, vård- och 

omsorgschef Mojgan Alimadad, administrativ chef Margaretha Borgström 

§ 202: Samordnare Sten Hallberg, fältsekreterare Veronica Svensson, fältsekreterare

Carina Karlsson, familjebehandlare Emma Elvén, kurator Anna Blomqvist och familje-

behandlare Maria Olsén 

Ersättare: Suzan Karagöz (S) kl. 9.45-12.15, Marie Hägerbaum (S), Camilla Forsberg 

(S), Barbro Andin Mattsson (C), Åsa Lindstrand (-) 

Utses att justera Anna-Lena Söderblom 

Justeringens 

plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar 

Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Paragrafer 199 – 214 

Rebecka Modin 

Ordförande …………………………………………….. 

Kerstin Björck-Jansson 

Justerande …………………………………………….. 

Anna-Lena Söderblom 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Östhammars socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2015-12-16 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-12-22 anslags nedtagande 2016-01-13 

Förvaringsplats 

för protokollet Socialkontoret, Östhammar 

Underskrift …………………………………………….. 

Rebecka Modin 
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Utdragsbestyrkande 

§ 199

Tillkommande och utgående ärenden 

 Ansökan om utvidgad serveringstid för vissa dagar, till klockan 03.00 

 Tack till ledningsgruppen för årets verksamhet 

Socialnämnden fastställer ärendelistan. 

_____ 
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Sammanträdesdatum Sid
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Utdragsbestyrkande 

§ 200

Föredragningar 

Samordnare Sten Hallberg, fältsekreterare Veronica Svensson, fältsekreterare 

Carina Karlsson, familjebehandlare Emma Elvén, kurator Anna Blomqvist och 

familjebehandlare Maria Olsén föredrar: 

§ 202 Information från Råd och Stöd

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar: 

§ 204 Information från socialkontoret

§ 207 Antagande; SAH-avtal

Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar: 

§ 204 Information från socialkontoret

§ 205 Budgetuppföljning 2015

§ 210 Ersättningsnivåer för hemtjänst 2016

Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar: 

§ 205 Budgetuppföljning 2015

Socialnämnden ajournerar sig mellan kl. 12.15 och 12.30. 

_____ 
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Utdragsbestyrkande 

§ 201 Dnr SN-2015-62 Dpl 904 

Dnr SN-2015-63 Dpl 904 

Dnr SN-2015-64 Dpl 904 

Redovisning av delegationsbeslut 

1. Arbetsutskottets protokoll 151202.

2. Beslut i äldre- och handikappomsorgsärenden 151101 – 151130

3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 151101 – 151130

4. Beslut enligt alkohollagen 151101 – 151130

Socialnämndens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkännes. 

______ 
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Sammanträdesdatum Sid
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Utdragsbestyrkande 

§ 202 Dnr SN-2015-418 Dpl 713 

Information från Råd och Stöd 

Information från verksamheten Råd och Stöd (RoS) inom individ- och familje-

omsorgen. Tidigare hette enheten råd- och mellanvårdsgruppen. Verksamheten 

är främst riktad mot familjer, barn och ungdomar med ambition att man ska till-

sammans med vuxensektionen driva öppenvård för hela individ- och familje-

omsorgen.  

Föreligger sammanfattning av verksamheten. 

RoS arbetar mycket med familjer, både med serviceinsatser (när man får hjälp 

utan biståndsbeslut) och insatser efter biståndsbeslut. Arbetet med familjerna 

bygger på frivillighet. Verksamheten träffar 150-170 nya familjer per år. Det 

varierar mycket hur omfattande insatser de behöver. 

RoS arbetar med den pedagogiska metoden COPE för att minska föräldrastress 

och konflikter mellan barn/förälder och mellan föräldrar. Där arbetar man utifrån 

filmer med olika scenarior som diskuskuteras utifrån strategier för att lära sig 

hantera konflikter bättre. Utbildningen är för föräldrar med barn i åldern 3-12 år. 

Utbildningarna brukar vara välbesökta när det går att arrangera barntillsyn. Man 

arbetar även med PYC (parenting young children) för föräldrar med funktions-

nedsättning.  

RoS arbetar även mycket förebyggande med fältverksamhet, nattvandring och 

information till föräldrar t.ex. på ordinarie föräldramöten på skolor.  

RoS bedriver skolsociala insatser t.ex. arbete med så kallade hemmasittare. Man 

arbetar även med ungdomar, unga par och unga mammor bland annat med arbete 

på ungdomsmottagningen där unga får information om relationer, sex och sam-

levnad men även missbruk. Man arbetar även med medling vid brott där unga är 

inblandande. Verksamheten arbetar med ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning 

och Tobak). 

Diskussion om användande av alkohol och droger bland kommunens ungdomar, 

kontakter med förskolan, barnhälsoteam, SUF-gruppen som arbetar gentemot 

föräldrar med funktionsnedsättning, Liv & hälsa-undersökningen.  

Samordnare Sten Hallberg, fältsekreterare Veronica Svensson, fältsekreterare 

Carina Karlsson, familjebehandlare Emma Elvén, kurator Anna Blomqvist och 

familjebehandlare Maria Olsén föredrar ärendet.  

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 
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Utdragsbestyrkande 

§ 203 Dnr SN-2015-35 Dpl 904 

Information 

1) Dnr SN-2014-416 Dpl 709 

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2015 angående medicinskt ansvarig sjuk-

sköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).  

2) Dnr SN-2013-199 Dpl 738 

Protokollsutdrag från KS § 270/2015: antagande av handlingsplan inom PRIO. 

3) Dnr SN-2015-402 Dpl 003 

Protokollsutdrag från KS § 272/2015: antagande av arkivreglemente för kom-

munen.  

Arbetsutskottets förslag 15-12-02 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 

4) Dnr SN-2014-417 Dpl 709 

Rapport från IVO: Med missbruksvården i fokus - Socialtjänstens planering och 

uppföljning av insatser till vuxna med missbruksproblem. 

5) Dnr SN-2015-70 Dpl 709 

Mötesanteckningar från KPR & KRF den 23 november 2015. 

6) Dnr SN-2014-437 Dpl 712 

Information från SiS om fortsatt utbyggnad av institutionsvården. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 
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Utdragsbestyrkande 

§ 204 Dnr SN-2015-9 Dpl 904 

Information från socialkontoret 

 Resultat för verksamhetsområde Östhammar 1 (hemtjänst och särskilt bo-

ende Edsvägen 16) i Socialstyrelsens undersökning ”vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen?”. Resultaten för hemtjänsten visar bland annat att 90 % av 

brukarna är nöjda med sin hemtjänst, de är särskilt nöjda med personalens 

bemötande medan de är mindre nöjda med hur man kan påverka vilken tid 

personalen kommer. Resultat för Edsvägen 16 visar bland annat att 80 % av 

brukarna är nöjda med äldreboendet, de är särskilt nöjda med personalens 

bemötande medan de är mindre nöjda med måltidsmiljön, maten och vilka 

aktiviteter som erbjuds.  

 Arbete pågår för att lägga nytt schema för personalen inom Östhammar 1. 

 Resultat för medarbetarundersökningen för personalen inom verksamhets-

område Östhammar 1. Svarsfrekvensen är bara 41 %. Viktiga förbättrings-

områden som lyfts fram är organisation, information och ledarskap. Den nya 

enhetschefen kommer inleda arbetet med att förbättra dessa områden genast. 

 Strategi för sommarplanering inom vård och omsorg är utarbetat och tas upp 

på nästa samverkan med de fackliga parterna.  

 Kösituation för demensplatser redovisas utifrån utredningsuppdrag för att ta 

fram ytterligare demensplatser.  

 Vård och omsorg undersöker förutsättningarna för att inrätta en ny tjänst: 

socialt ansvarig samordnare (SAS) som ska arbeta med socialt innehåll i 

vården samt genomföra tillsyn av verksamheten. Tjänsten ska finansieras 

inom befintlig budgetram. Innan den kan införas ska den behandlas i sam-

verkan med de fackliga parterna.  

 IFO har bett om ett kort uppehåll i mottagandet av ensamkommande barn 

för att hinna rekrytera personal till de nya HVB-platserna som tillskapats 

men det har inte beviljats av Migrationsverket.  

 Rekrytering av verksamhetschef för boendena för ensamkommande barn 

pågår. Ansökningstiden löper ut i början av december. 

Områdeschef Lena Nilsson Sääf, enhetschef Östhammar 1 Helene Fröjd, vård 

och omsorgschef Mojgan Alimadad samt individ- och familjeomsorgschef  

Mikael Sjöberg föredrar ärendet.  

Arbetsutskottets förslag 15-12-02 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 



Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
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Utdragsbestyrkande 

 Flyktingströmmen till Sverige minskar men är fortsatt stor. Det kommer 

fortfarande många ensamkommande barn.  

 Riksdagen har beslutat att införa den nya boendeformen stödboende (som 

diskuterades på föregående nämnd).  

 Freddie Eriksson arbetar kvar som projektledare för ensamkommande barn 

under övergångsperiod medan rekrytering av verksamhetschef för boendena 

för ensamkommande barn pågår.  

 Uppsala universitet har fått fortsatt examinationsrätt för socionomprogram-

met. Man kommer även förstärka forskningen bland annat för verksamhets-

nära forskning.  

 Områdeschef för biståndshandläggning och förebyggande insatser Helena 

Molarin går i pension 2016. Ersättare är rekryterad: Agneta Rönnkvist som 

för närvarande arbetar i förvaltningens stab.  

 Återrapport utifrån frågor efter socialnämndens studiedag gällande bland 

annat skolskjuts från/till korttidsboende Bojen, servicebostäder (LSS),  

aktiviteter för LSS-brukare, lokaler på Edsvägen 16, värdegrundsarbete i 

området Östhammar 1, personalfrågor och schemaplanering i Östhammar 1 

och hur trygghetslarmsorganisationen ska lösa biltillgång.  

Socialchef Håkan Dahlqvist samt vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad 

föredrar ärendet.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

_____ 
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Utdragsbestyrkande 

§ 205 Dnr SN-2015-42 Dpl 042 

Budgetuppföljning 2015 

Föreligger budgetuppföljning för november 2015. 

Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 15-12-02 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____ 

Administrativ chef Margaretha Borgström samt vård- och omsorgschef Mojgan 

Alimadad föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen. 

_____ 
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Utdragsbestyrkande 

§ 206 Dnr SN-2014-453 Dpl 701 

Internkontroll 2015 

Föreligger internkontroll av: 

 Rättssäkerhet: att obehörig person ej tittat i ärenden i it-verktyget Verk-

samhetssystemet Procapita. 

 Handläggningsprocessen enligt SoL inom vård och omsorg: beslutsfor-

mulering, utredning och uppföljning av beslut. 

 Handläggningsprocessen enligt LSS inom vård och omsorg: beslutsfor-

mulering, utredning och uppföljning av beslut. 

 Hantering av privata medel: att rutiner och riktlinjer följs. 

Arbetsutskottets förslag 15-12-02 

Socialnämnden godkänner internkontroll för: 

 Rättssäkerhet IFO.  

 Handläggningsprocessen enligt SoL inom vård och omsorg. 

 Handläggningsprocessen enligt LSS inom vård och omsorg. 

 Hantering av privata medel.  

Resultat av internkontroll för Handläggningsprocessen enligt SoL inom vård och 

omsorg samt Handläggningsprocessen enligt LSS inom vård och omsorg ska 

beaktas i fortsatt arbete med åtgärder utifrån genomlysning av organisationen för 

biståndshandläggning. 

_____ 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner internkontroll för: 

 Rättssäkerhet IFO.  

 Handläggningsprocessen enligt SoL inom vård och omsorg. 

 Handläggningsprocessen enligt LSS inom vård och omsorg. 

 Hantering av privata medel.  

Resultat av internkontroll för Handläggningsprocessen enligt SoL inom 

vård och omsorg samt Handläggningsprocessen enligt LSS inom vård och 

omsorg ska beaktas i fortsatt arbete med åtgärder utifrån genomlysning av 

organisationen för biståndshandläggning. 

_____  
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Utdragsbestyrkande 

§ 207 Dnr SN-2013-150 Dpl 738 

Antagande 

SAH-avtal 

Föreligger förslag till Avtal mellan landstinget i Uppsala län och Östhammars 

kommun avseende specialistansluten hemsjukvård (SAH).  

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 15-12-02 

Socialnämnden antar avtalet. 

Kommunstyrelsen delges ärendet. 

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

_____ 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar avtalet. 

Kommunstyrelsen delges ärendet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 
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Sammanträdesdatum Sid
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Utdragsbestyrkande 

§ 208 Dnr SN-2015-283 Dpl 734 

Uppföljning av hemtjänst enligt LOV 

Föreligger uppföljning av hemtjänst enligt LOV som tillhandahålls av företaget 

Vallonens hemtjänst AB för år 2015. 

Arbetsutskottets förslag 15-12-02 

Socialnämnden godkänner uppföljning för år 2015 gällande Vallonens hemtjänst 

AB som utför hemtjänst enligt LOV. 

_____ 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljning för år 2015 gällande Vallonens 

hemtjänst AB som utför hemtjänst enligt LOV. 

_____ 



Socialnämnden 
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Utdragsbestyrkande 

§ 209 Dnr SN-2015-324 Dpl 734 

Ansökan från 55plussare Assistans & Hemtjänst AB om att bedriva hemtjänst 

enligt LOV 

Föreligger underlag utifrån handläggning av ansökan. 

Verksamhetscontroller Eva A. Lindholm föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 15-12-02 

Socialnämnden tillstyrker ansökan utifrån gällande underlag och beslutar att 

godkänna 55plussare Assistans&Hemtjänst AB som extern utförare inom  

Östhammars kommuns hemtjänst. 

_____ 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tillstyrker ansökan utifrån gällande underlag och beslutar 

att godkänna 55plussare Assistans&Hemtjänst AB som extern utförare 

inom Östhammars kommuns hemtjänst. 

_____ 
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Utdragsbestyrkande 

§ 210 Dnr SN-2015-404 Dpl 734 

Ersättningsnivåer för hemtjänst 2016 

Föreligger förslag till ersättningsnivåer för hemtjänst 2016. 

Arbetsutskottets förslag 15-12-02 

Socialnämnden godkänner förslaget till ersättningsnivåer för hemtjänst 2016. 

_____ 

Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till ersättningsnivåer för hemtjänst 

2016. (Bilaga 1.) 

_____ 



Socialnämnden 
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Utdragsbestyrkande 

§ 211 Dnr SN-2015-52 Dpl 027 

Kurser och konferenser 

Sveriges kommuner och landsting inbjuder till konferens ”Hög tid för heltid” 

den 26 januari 2016 via webben eller i Stockholm.  

Regionförbundets enhet för FoU-stöd inbjuder till länsdialog om regional stöd-

struktur med Sveriges kommuner och landsting 17 december 2015 i Uppsala. 

Arbetsutskottets förslag 15-12-02 

Berörda tjänstemän anmäls till ”Hög tid för heltid” den 26 januari 2016 via 

webben.  

Kerstin Björck-Jansson (C) deltar vid länsdialog om regional stödstruktur med 

Sveriges kommuner och landsting. 

_____ 

Socialnämndens beslut 

Berörda tjänstemän anmäls till ”Hög tid för heltid” den 26 januari 2016 via 

webben.  

Kerstin Björck-Jansson (C) deltar vid länsdialog om regional stödstruktur 

med Sveriges kommuner och landsting. 

_____ 
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Utdragsbestyrkande 

§ 212 Dnr SN-2015-8 Dpl 904 

Rapporter 

Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från språkcafé som är på onsdagskvällar. De 

är välbesökta både av ungdomar från HVB Solbacken, av redan etablerade  

Östhammarsbor och av personer från evakueringsboendet i Östhammar.  

Anna-Lena Söderblom (M) rapporterar från luciafirande på Edsvägen 16 den 

15 december 2015.  

Socialnämnden tar del av rapporterna. 

_____ 
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Utdragsbestyrkande 

§ 213 Dnr SN-2015-102 Dpl 702 

Ansökan om utvidgad serveringstid för vissa dagar, till klockan 03.00 

Bowlan AB har serveringstillstånd enligt 8:2 alkohollagen vid Bowlan i Öst-

hammar. Detta gäller året runt klockan 11.00 – 01.00. Tillståndet gäller även 

utvidgad serveringstid till klockan 02.00 vissa dagar. Bowlan AB ansöker om 

ytterligare utvidgad serveringstid för vissa dagar, till klockan 03.00. Dagar med 

utvidgad serveringstid ska anmälas till alkoholhandläggare.  

Föreligger utredning daterad 2015-12-03. 

Arbetsutskottets förslag 15-12-16 

Socialnämnden beviljar Bowlan AB:s ansökan om utvidgad serveringstid vissa 

dagar till klockan 03.00 från och med beslutsdatum till och med januari 2017. 

_____ 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beviljar Bowlan AB:s ansökan om utvidgad serveringstid 

vissa dagar till klockan 03.00 från och med beslutsdatum till och med  

januari 2017. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_____ 



Socialnämnden 
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Utdragsbestyrkande 

§ 214

Tack till ledningsgruppen för årets verksamhet 

Socialnämnden tackar Freddie Eriksson för sin tid som tillförordnad chef för 

individ- och familjeomsorgen. Freddie fortsätter som projektledare för ensam-

kommande barn på deltid.  

Socialnämnden tackar ledningsgruppen för goda insatser under året. 

Ledningsgruppen framför tack till ordförande och nämnden för gott samarbete 

och engagemang under året.  

Socialnämndens ordförande uttrycker tack till nämndens ledamöter och ersättare 

för gott arbete under 2015 och önskar God Jul och Gott Nytt År. 

Socialnämnden tackar verksamheten för årets verksamhet. 

_____ 




